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

Jag fick inspirationen till min mini Cal när våra vackra pioner började slå ut. Jag är
lika fascinerad varje år av pionens prakt, med sina enorma blommor.
Jag hade turen att ha garn hemma som passade perfekt till min mini cal, med
färginspiration Pion, från Camillas Livsstil så beställde jag garnet tidigare för andra
projekt.
Självklart väljer du dina färger själv :)
Nedan finner Du färger jag valt, med nummer om du vill beställa lika. Även åtgången
per färg är noterat.

Garn & Storlek:
Catona från Scheepjes

Storlek: 30cm efter blockning

Färg 1: 395 Willow 17g
Färg 2: 240 Amethyst 12g
Färg 3: 222 Tulip 9g
Färg 4: 246 Icy Pink 9g
Färg 5: 2 55 Nude 16g

Vad behöver Du mer, för att vara redo?

★
★
★
★

Virknål 2,5 (virkar Du hårt rekommenderar jag att Du använder virknål 3)
Stoppnål. många trådar att fästa!
Sax
Ett gott humör, “Enjoy and have fun” som jag brukar skriva <3

När & vart publiceras delarna?
Denna mini Cal är på 16 varv. Jag har valt att publicera delarna under en vecka, Du ska
inte känna någon stress att hinna klart den del du arbetar med, innan nästa publiceras.
Stress är inte förenat med virkning. Virkning är en form av meditation eller avkoppling
enligt mig själv.
Varje del publiceras på min blogg:
www.lifestylebyella.com
Del 1: 3 Augusti kl 9:00
Del 2: 5 Augusti kl 9:00
Del 3: 7 Augusti kl 9:00
Del 4: 9 Augusti kl 9:00

Vilka Språk publiceras calen i:
Den publiceras på fyra språk,
Svenska, Engelska, Franska & Ryska.

Lite annat jsg vill att Du tänker på:
Jag vill så gärna att Du visar upp ditt pågående arbete, när Du lägger ut bilder på
Instagram och andra Sociala medier så tagga mig gärna:
@lifestylebyella.se och använd #Peonydreambyella för Instagram
@lifestyle by ella heter jag på Facebook, jag kommer att fästa ett inlägg överst på min
sida där Du kan visa ditt pågående arbeten och även ställa frågor. Jag kommer att
svara så fort jag bara kan.

Jag hoppas att Du kommer att gilla denna mini cal och som alltid:

Enjoy And have Fun!!

Men först lite Virktermer:
sm - smygmaska
lm - luftmaska
fm - fast maska
hst - halv stolpe
rel hst fr - relief stolpe fram (se youtube eller internet för bra beskrivning)
rel fm fr - relief fast maska fram
rel dst fr - relief dubbel stolpe fram
rel hst b - relief halv stolpe bak
rel fm b - relief fast maska bak
5 rel dst tills - 5 relief dubbel stolpar virkas tillsammans.
4 rel dst tills - 4 relief dubbel stolpar virkas tillsammans.
Puff - Puff virkas med 4 omslag på nålen - totalt 9 öglor. puff virkas ihop med 1
lm som inte räknas som maska i mönstret.
*-* - upprepas runt om hela varvet.
(_) - antal maskor för varvet visas i slutet på varje varv.
Varje varv avslutas med sm i varvets första maska.
Börjar varvet med:
1 hst - virkas 2lm
1fm - virka 1lm + 1fm i samma maska.
1dst - virka 4lm
puff - virka 2lm innan du gör antal omslag för puff.

Del 1
Vi börjar med att virka en blomma som skiftar i underbara färger.
Börja med att virka 5lm som sätts ihop till en ring med en sm i första lm.
Varv 1: (F1) Om ringen virkas 8 puffar med 2lm mellan var puff. Börja med
*1puff, 2lm* Tag av garnet. (8puff + 8x 2lm)

Varv 2: (F2) Fäst garnet om en lm, *virka 5hst, 1lm, hoppa över puff, om
nästa lm* Tag av garnet. (40hst + 8 x 1lm)

Varv 3: (F3) Fäst garnet i 1:a hst, i samma maska virkas 1 rel hst fr, fortsätt med
rel hst fr i nästa 4 hst, 1lm, hoppa över lm, fortsätt med rel hst fr i nästa 5 hst. (40
rel hst fr + 8x1lm)

Varv 4: (F4) Nu virkas 5 rel dst fr tillsammans över de 5 rel hst fr från
föregående varv. Fäst garnet i 1:a rel hst, i samma maska virkas 1:a rel dst fr
av 5. Fortsätt med rel dst fr i resterande 4 maskor och tänk på att inte
slutföra varje rel dst fr, låt sista öglan vara kvar på nålen för att efter 5:e rel
dst fr göra ett omslag och dra garnet genom samtliga öglor. *5lm, 1 fm i lm
från V3, 5lm, Nu virkas 5 rel dst fr tillsammans om de följande 5 rel hst fr*
Tag inte av garnet, Du fortsätter med samma garn på nästa varv.
(8 x 5 rel dst fr tillsammans + 16 x 5lm + 8fm)

Nu är blomman klar och även del 1. Hoppas du gillar det du skapat och vill
visa oss andra på instagram eller facebook.

