Romance 2.0
Del 2

Romance 2.0 är ett mönster som du kan virka i 3 olika storlekar
Det är en uppdaterad design av mitt första mönster som jag skapade
2018.
Tack för att du virkar min design, jag hoppas att du har kul längs vägen.
För mig är det viktigt att njuta av varje varv och att det är roligt att
virka. Virka bör vara ett sätt att koppla av, en form av meditation
Krama Elisabeth

Del 1: varv 1 - 19 + avslutningsvarv. Mått ca 31cm

Del 2: Varv 1 – 31 + avslutningsvarv. Mått ca 46cm
Del 3: Varv 1 - 43 + avslutningsvarv. Mått ca 62cm
Virknål: 3
Mitt val av Garn: Catona (observera att garnmängden är totalt för alla 3 delar)
Färg 1: 105 34g
Färg 2: 248 39g
Färg 3: 246 45g
Färg 4: 240 37g
Färg 5: 393 42g
Färg 6: 074 38g

Beskrivning av maskor:
(Du finner även mer detaljerad beskrivning av maskor på min blogg.)
Sm = Smygmaska
Lm = Luftmaska
Fm = Fast maska
St = Stolpe
Dst = Dubbel stolpe
Hst = Halvstolpe
RelHdcF = Relief halvstolpe Fram
RelHdcB = Relief halvstolpe Bak
RelStB = Relief stolpe Bak
RelDstF = Relief Dubbel stolpe Fram
RelDstB = Relief Dubbel stolpe Bak
Puff = Puff görs med 4 omslag = 9 öglor på nålen.

Del 2
V20 (1): Börja i samma maska där V19 avslutades. Virka 1st-2lm-1st i samma maska. Hoppa över
1 maska. *Fortsätt i nästa maska med 1st-2lm-1st. Hoppa över 1 maska* Tag av garnet!
(81x1st-2lm-1st)
V21 (3): Börja om 2lm. *2st om 2lm, 1lm, hoppa över 2st* Tag av garnet!
(162 st, 81 lm)
V22 (5) Samtliga fm virkas i bakre maskbågen!
Börja i en st med 1fm, fortsätt med 1fm i nästa st. 2 dst tills virkas i utrymmet mellan 2st från varv 20,
lm från föregående varv ska ligga bakom maskorna. *Fm i nästa 2st, 2dst tills virkas i utrymmet
mellan 2st från V20, lm från föregående varv ska ligga bakom maskorna*
(162fm, 81x2dst tills.)
V23 (6): Samtliga maskor virkas i bakre maskbågen!
Virka fm i samtliga maskor. Tag av garnet!
(243fm)
V24 (2): Samtliga maskor virkas i bakre maskbågen!
Virka fm i samtliga maskor!
Observera! Vi måste reducera antal maskor med 3maskor under detta varv. Så totalt antal maskor ska
vara 240. Rekommendationen är att hoppa över 1 maska på 3 olika ställen under varvet. Tag INTE av
garnet, Fortsätt med samma färg vid nästa varv! (240fm)
V25 (2): Börja i en fm med 1hst-2lm-1hst, hoppa över 2 maskor. *1hst-2lm-1hst virkas i nästa maska,
hoppa över 2 maskor* Tag INTE av garnet, Fortsätt med samma färg vid nästa varv!
(80x1hst-2lm-1hst)
V26 (2): Sm om 2lm. *1hst-2lm-1hst om 2lm. Hoppa över 2hst* Tag av garnet!
(80x1hst-2lm-1hst)
V27 (3): Börja om 2lm. *5st om 2lm. 1lm, hoppa över 2hst. 1fm om nästa 2lm. 1lm, hoppa över
2hst* Tag av garnet! (40x5st, 40fm, 80lm)
V28 (4): Börja om 1:a st av 5. *5 relstB, hoppa över lm, 1relfmF om fm, hoppa över lm*
Tag av garnet! (40x5 relstB, 40 relfmF)
V29 (5): Börja om 1:a relstB av 5. *5 relhstB, 1lm, hoppa över relfmF*
Tag av garnet! (40x5 relhstB, 40lm)
V30 (6): Börja i 1:a relhstB av 5. *5 hst i bakre maskbågen, om lm virkas 1puff* Tag av garnet!
(40x5hst, 40puff)

V31 (1): Börja i 1:a hst av 5. *5fm i bakre maskbågen, 1 relhstF om puff* Tag inte av garnet, fortsätt
med samma färg på nästa varv! (40x5fm, 40 relhstF)

Vill Du avsluta här så virkar Du ett avslutningsvarv:
Sm fram till 3:e fm. *2st-1picot-2st i den 3:e fm. 2lm, hoppa över 2 maskor, 1 relfmF om relfmF från
föregående varv. 2lm, hoppa över 2maskor*

Block ditt arbete för bästa resultat!
Glöm inte att tagga mig när Ni visar er färdiga Romance 2.0
#lifestylebyella #Romance2.0

Please, respect that my designs are copyrighted. My designs belong to me,
Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella and I have all the rights to it.

