Popcorn Flower Square

Tack för att Du virkar min design, Jag hoppas att Du har roligt på vägen. För mig är det
viktigt att njuta av varje varv och att det är roligt att virka.
Virka ska vara ett sätt att koppla av, en form av meditation
Vänligen!
Respektera att min design är upphovsrättsskyddad. Mina mönster tillhör mig,
Elisabeth Laitila / @Lifestyle Av Ella och jag har alla rättigheter till det.

Garn: Valfritt bomullsgarn 8/4
Förslag:
färg 1
färg 2
färg 3
färg 4
Virknål: 3

Beskrivning av maskor och övrig info:
Sm = Smygmaska
Lm = Luftmaska
Fm = Fast maska
st = Stolpe
dst = Dubbel stolpe
Hst = Halv stolpe
Rel fm f = Relief fast maska fram
Rel hst B = Relief halv stolpe bak
Rel st B = Releif stolpe bak
Popcorn = Virkas med 5 st.
Picot = 3lm-1sm i 1:a lm
**_** = Upprepas antal gånger som hänvisas i mönstret
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet.
Tänk på att virka sm till hänvisad maska om färgbyte inte görs.

färg 1
5lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm.
V1. 12 st om ringen
färg 2
V2. Börja i en stolpe * 1 popcorn, 1st i utrymmet mellan st*
(12 popcorn, 12 st)
färg 3
V3. Börja i 1 st *1 popcorn i st, 1rel st f om popcorn*
(12 st, 12 popcorn)
färg 4
V4. Börja i en popcorn *1 fm i popcorn, 2 fm i rel st f*
(36fm)
färg 4
V5. Börja i 1:a fm i en grupp om 2fm, *I fm virkas följande: 1hst-1st-1dst. 1lm, i nästa fm
virkas: 1dst-1st-1hst. Hoppa över fm som virkats i popcorn*
(24hst, 24st, 24dst, 12lm)

färg 1
V6. Börja om lm. *om lm virkas följande 1fm-2lm-1fm, 4lm, 1 rel fm f om popcorn från v3,
4lm*
(24fm, 12x 2lm, 24x4lm, 12 rel fm f)

färg 1
V7. Börja med *1sm om 2lm, 8lm, 1 sm i nästa 2lm*
(12x8lm, 12sm)

färg 1
V8. Börja med 1sm om 8lm, fortsätt med
**8hst om 8lm, 1 rel st f om sm** 2 ggr.
om nästa 8lm virkas: 4st-1lm-4st. 1 rel st f om sm.
**8hst om nästa 8lm, 1 rel st f om sm** 2ggr.
om nästa 8lm virkas: 4st-1lm-4st. 1 rel st f om sm.
**8hst om nästa 8lm, 1 rel st f om sm** 2ggr.
om nästa 8lm virkas: 4st-1lm-4st. 1 rel st f om sm
**8hst om nästa 8lm, 1 rel st f om sm** 2ggr.
om sista 8lm virkas: 4st-1lm-4st. 1 rel st f om sm
(8x8hst, 4x4st-1lm-4st = hörn, 8x8hst, 12x1rel st f)
färg 2
V9. Börja om 1lm med följande: *1st-2lm-1st, 4 rel st b, hoppa över rel st f, 8 rel hst b,
hoppa över rel st f, 8 rel hst b, hoppa över rel st f, 4 rel st b*
(1st-2lm-1st = hörn, 8 rel st b,16 rel hst b på var sida)
färg 3
V10. Börja om 2lm med följande: *1hst-3lm-1hst,hoppa över 1 st, 4 rel hst b, 16 fm i bakre
maskbågen, 4 rel hst b, hoppa över 1st*
(1hst-3lm-1hst= hörn, 8 rel hst b, 16 fm på var sida)

färg 4
V11.
Börja om 3lm med följande: 1fm- 1st med omtag om 2lm från V10- 1fm-2lm- 1fm-1st med
omtag om 2lm från V10-1fm. 1lm, hoppa över 1 hst, 4 rel hst b. 2lm, virka följande i varv 9:
**1 rel fm f, 1picot, hoppa över 1 maska** 8ggr. 2lm, 4 rel hst b, 1lm, hoppa över 1 hst.

Om 3lm med följande: 1fm- 1st med omtag om 2lm från V10- 1fm-2lm- 1fm-1st med omtag
om 2lm från V10-1fm. 1lm, hoppa över 1 hst, 4 rel hst b. 2lm, virka följande i varv 9:
16 rel fm f, 2lm, 4 rel st b. 1lm, hoppa över 1hst.
Om 3lm med följande: 1fm- 1st med omtag om 2lm från V10- 1fm-2lm- 1fm-1st med omtag
om 2lm från V10-1fm. 1lm, hoppa över 1 hst, 4 rel hst b. 2lm, virka följande i varv 9: **1 rel
fm f, 1picot, hoppa över 1 maska** 8ggr. 2lm, 4 rel hst
b, 1lm, hoppa över 1 hst.
Om 3lm med följande: 1fm- 1st med omtag om 2lm från
V10- 1fm-2lm- 1fm-1st med omtag om 2lm från
V10-1fm. 1lm, hoppa över 1 hst, 4 rel hst b. 2lm, virka
följande i varv 9:
16 rel fm f, 2lm, 4 rel st b. 1lm, hoppa över 1hst.

