
 

  

 

 

Summer Beauty 

En Art in Yarn som virkas i 3 delar, tanken med detta är att varje del har ett avslut för en 

färdig design.  

Jag har använt Falkgarn Emma, men självklart går det att använda valfritt bomullsgarn 8/4, 

räkna med att storleken kan skilja beroende på garn och virknål. 

 

Garnåtgången för totalt alla 3 delar är, ca2 nystan av Emma från Falkgarn, se garnåtgång 

nedan vid mått. 

 

Färg på 2 färgade Summer Beauty är: 

F1: grå no 980 

F2: rosa no 978 

Virknål: 2,5 

Mått: ca 62cm total storlek när samtliga 3 delar är virkade. 

Mått del 1: ca 33cm         Garnåtgång: ca 48gram 

Mått del 1 + 2: ca 37cm   Garnåtgång: ca 91gram 

 

Beskrivning: 

(_) = virkas i/om anvisad maska. 

*_* Upprepas varvet runt. 

**_** upprepas antal gånger som anvisas i beskrivningen 

Popcorn = 4 st i anvisad maska, ta ut nålen från sista öglan, trä in nålen i 1:a st och i öglan på 

sista st, dra sista öglan genom den första, virka en lm för att binda ihop popcornmaskan.  

Puff= Virkas med totalt 11 öglor. Gör omslag om nålen, stick nålen i/om anvisad maska, 

plocka upp garn, upprepas 5ggr. När du har 11 öglor på nålen plockar du upp garn och trä 

nålen genom öglorna, puff virkas ihop med 1lm. 

Trippel Picot = Börja med sm i anvisad maska, 3lm, 1sm i 1:a lm, 3lm, 1 sm i 1:a lm, 3lm, sm i 

1:a lm, 1 lm i anvisad maska. 
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V23.  (F2) Varvet virkas i bakre maskbågen 

på sm. Börja varvet i sm direkt ovan 

popcorn. 

*Virka **(1dst, 2lm)** upprepas ytterligare 

4ggr, avsluta med 1dst, du har nu totalt 

6dst + 5 x 2lm i samma sm.  

2lm, hoppa över 5sm, virka 7fm. 1fm om lm 

som trippel picot virkades i, tänk på att 

virka fm bakom trippel picot. 7 fm, 2lm, 

hoppa över 5sm. Nästa maska ska vara 

direkt ovan popcorn* 

 

 

 

 

V24. (F2) Sm till 1:a 2lm, * **(5hst) om de 2lm, 1 rel fm fram om dst** upprepras ytterligare 

4ggr, Du har nu totalt 5 ”blomblad” med 5hst i varje. 2lm, hoppa över 2lm + 2fm, virka 11fm i 

bakre maskbågen, 2lm, hoppa över 2fm + 2lm, 1 rel fm fram om 1:a dst* Avsluta med sm i 

1:a hst. Tag av garnet.  

 

 

 

 



V25.(F2) Detta varv virkas i varv 23 & varv 24, bakom varv 24. *Virka 1 dst om dst från V23 

**3lm, 1 dst om nästa dst från V23** upprepas ytterligare 4ggr. Du har nu totalt 6dst med 

3lm mellan varje. 2lm, hoppa över 2lm, virka 11fm i bakre maskbågen på fm från varv 24. 

2lm, hoppa över 2lm* 

 

 

V26. (F1) Börja varvet i 1:a lm-kedjan mellan 1:a och 2:a dst. * **(8st), 1 rel hst fram om 

dst** Upprepas ytterligare 4ggr. Nu har du 5 ”blomblad” med 8st i varje. 1lm, hoppa över 

2lm + 5fm, i 6:e fm virkas **(1dst, 2lm)** upprepas ytterligare 3ggr, avsluta med 1dst i 

samma maska. 1lm, hoppa över 5fm+2lm, 1 relhst i dst* Tag av garnet 

 

 V27. (F2) Börja om de 1:a 2lm i en grupp av 5. * 

** (5hst), 1 rel fm fram om dst** upprepras 

ytterligare 4ggr, du har nu totalt 5 ”blomblad” 

med 5hst i varje. 16lm, dessa lm ska ligga bakom 

gruppen ”blomblad” som virkats på varv 26, 1 rel 

fm fram om nästa dst.* 

 

 

 

 

 

 

 



 

V28. (F2) Varvet virkas bakom varv 27. Börja i 1:a lm med en hst, fortsätt med 1hst i samtliga 

lm, jag har valt att virka i lm istället för om den, men det går lika bra att virka om lm. 

*Fortsätt med 8lm som ska ligga bakom de 5 ”blombladen” som virkades på V27, fortsätt 

med 16hst i de 16lm* Tag av garnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V29. (F1) Vi fortsätter att virka bakom 

arbetet.  

Virka 1hst i varje maska runt om. Även på 

detta varv har jag virkat hst i lm. = 216 hst 

V30. (F1) Virka 1 hst i varje hst runt om = 

216 hst 

V31. (F1) 8hst, *1sm i bakre maskbågen på 

3:e blombladets 4:e st, 12hst, 1sm i 3:e 

blombladets 3:e hst, 12hst* hoppa inte över 

någon maska. = 216hst + 18sm 

V32. (F2) virka 1 sm i varje hst runt om. Sm 

hoppas över = 216sm 

Tänk på att inte virka sm för hårt. 

 

Del 2 är nu klart! Del 2 är nu klart! Del 2 är nu klart! Del 2 är nu klart!     

    


