Peony Dream
En mini Cal som pågår i en vecka
Design av Lifestyle By Ella/ Elisabeth Laitila

Del 3
Mer blommor & knoppar växer fram i vår Peony Dream.
Varv 9: (F2). Fäst garnet om 2lm med en sm. *Virka följande om de 2lm:
1puff, 2lm, 1sm om de 2lm från föregående varv, 2lm, 1puff, 2lm, 1sm om de
2lm från föregående varv, 2lm, 1puff. 4lm, 1 rel fm f om puff från föregående
varv, 4lm* Tag av garnet. (8 grupper med 3 puff, 16 x 4lm, 8 x 1 rel fm f)

Varv 10: (F3) Varvet virkas på baksidan av arbetet. Fäst garnet med en sm
i puff från varv 8, 1 fm i samma maska, 5lm, 1 rel fm f om 6:e rel hst från
varv 7, 5lm, 1 fm i puff från varv 8. Tänk på att fm som görs i puffen hamnar
bakom rel fm f från varv 9. Tag INTE av garnet, vi använder samma färg på
nästa varv. (16 x 5lm, 8 fm , 8 rel fm f)

Varv 11: Nu vänder vi tillbaka till rätsidan och fortsätter virka om de 5lm
från föregående varv. Om de 5lm virkas 4dst, 1lm, 4dst,* 1lm, hoppa över fm,
4dst, 1lm, 4dst om nästa 5lm* Tag av garnet. (

Varv 12: (F4), Nu virkas 4 rel dst fr tillsammans över de 4 dst från
föregående varv. Fäst garnet i 1:a dst, i samma maska virkas 1:a rel dst fr av
4. Fortsätt med rel dst fr i resterande 3 maskor och tänk på att inte slutföra
varje rel dst fr, låt sista öglan vara kvar på nålen för att efter 4:e rel dst fr
göra ett omslag och dra garnet genom samtliga öglor. *5lm, 1 fm i lm från
V11, 5lm, Nu virkas 4 rel dst fr tillsammans om de följande 4 dst*
Tag av garnet.

Nu har vi en mängd knoppar och blomblad runt om, Våra
blommor visar sin vackra prakt i färger.

