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

Del 4
Bland blombladen visar sig nya sköra knoppar. En
avslutande kant fångar upp blommans prakt.
Varv 13: (F1) Börja i en fm med 1 puff, *2lm, 1 rel fm fram om 5rel dst fr,
2lm, 1 puff i fm* (32 puff, 32fm, 64 x 2lm)

Varv 14: (F5) Fäst garnet med en sm om en puff, 1rel fm f om samma puff,
*7lm, hoppa över 2lm, fm, 2lm, 1 rel fm f om nästa puff, * Tag INTE av
garnet, Du använder samma färg på nästa varv. (32 rel fm f, 32 x 7lm)

Varv 15: sm om 7lm, om samma 7lm virkas 9hst, *1rel hst f om Rel fm f, 9hst
om nästa 7lm* Tag av garnet. (288 hst, 32 rel hst f)

Varv 16: (F1) Fäst garnet om 2:a hst i en grupp med 9. Virka 1 rel hst b om
samma maska. Fortsätt med rel hst b om nästa 2 hst, i nästa hst virkas
följande: 1rel hst b, 2lm, 1 rel hst b. rel hst b om nästa 3 maskor, hoppa över
sista hst av 9, Om rel hst f från föregående varv virkas 1 rel fm f. Tag av
garnet. (256 rel hst b, 32 x 2lm, 32 rel fm f)

Varv 17: (F2) Fäst garnet om 2lm, i samma 2 lm virkar du följande: *1 puff, 2lm,
1sm om de 2lm från föregående varv, 2lm, 1 puff, 2lm, 1sm om de 2 lm från
föregående varv, 2lm, 1 puff. fortsätt med 1lm, hoppa över 4 maskor, 1 rel fm f om
rel fm f från föregående varv, virka sm i följande maskor fram till 2lm, om de 2 lm
virkas följande: 1fm, 2lm, 1fm. fortsätt med sm fram till rel fm f, virka 1 rel fm f,
1lm. hoppa över 4 maskor fram till 2lm, om de 2 lm virkas följande* (16 grupper
med 3 puff, 16 grupper med fm-2st-fm, 32 rel fm f)

Nu är Peony Dream färdig, men jag har lagt till ytterligare ett varv. Ett varv
som ger det lilla sista. Jag kände att det behövdes.

Varv 18: Använd valfri färg, men jag har valt F3 i mitt färgschema.
Varvet virkas i varv 12. Börja med att virka ihop lm som är virkade på var sida om
4 rel dst f på varv 12. Virka ihop dem med 1 rel fm f, S
 e bild. 3lm, 1 rel fm f om fm
som puff virkades i på varv 13. Viktigt att rel fm f ligger under puff, S
 e bild.

