
Hanna� Doil�

Tac� �ör a�� D� v���ar ��� d��i�n, Jag ���p�� a�t Du h�� ��li�� på väge�.
För �i� är �e� v����g� a�t ���t� a� ��r�� �ar� ��h at� ��t är �o��g� ��t �i�k�.

Vir�� �k� �a�� �t� �ät� a�t ���p�� a�, en ���m �� me����ti��

Snäl�a! Res���t��a ��t ��� de���n är u��h���rät��s��d�a�. Min� �ön��er ���l�ör �i�,
Eli����t� La���la / @ Lif���y�� A� �l�a ��h ��� ha� al�� �ät�i�h���� ti�� d��.

Del� �är�a D��� fär�i�� p���ek� � ��ci��� �ed��� o�h an�än� #li���t���b�e�l�

Kra� E��s��e�h



Gar�: Bomull 8/4 och ca 25 gram. Jag har använt Capri från Katia.

Virknå�: 3

Storle�: 22cm

Mas� beskrivnin� & övri� informatio�:
LM = Luftmaska
SM = Smygmaska
FM = Fast maska
HST = Halv stolpe
ST = Stolpe
RelfmF = relief fastmaska fram
RelstF = Reliefstolpe fram
3relstFtills. = gör 3st Reliefstolpar fram tillsammans om samma maska.
Puff= Puffmaska virkas med 4 omslag och nedtag i angiven maska = totalt 9 öglor finns på nålen. Dra
garnet genom samtliga 9 öglor, 1lm för stängning av puff. Denna lm räknas inte som en maska i
mönstret.

*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv

Avsluta varven med 1 sm i första maskan.

Notera att mönstret är skrivet för en färg, men självklart kan du variera dina färger.
Tänk då på vilken maska du ska starta varvet.



V1. 4lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm.
12 st om lm-ringen.

V2. 1sm i utrymmet innan nästa st, *1puff i utrymmet innan nästa st, 2lm, hoppa över st*
(12 puff, 12 x 2lm)

V3. 1sm om 2lm, *1puff-2lm-1puff om 2lm, 1lm, hoppa över puff från föregående varv*
(24 puff, 12x2lm, 12x1lm)

V4.1sm om 2lm, *1st-3lm-1st om 2lm, hoppa över puff, 1st om nästa lm, hoppa över puff*
(36st, 12x3lm)

V5. 1sm om 3lm, *6st om 3lm, 1lm, hoppa över 3st*
(12x6st=72st, 12x1lm)

V6. Börja i 1:a st av 6, *3 relstF, i utrymmet innan nästa st virkas 1st-2lm-1st. fortsätt med 3 relstF.
3 relstFtills om den mittersta st från V4, hoppa över lm*
(72 relstF, 24 st, 12x2lm, 12 x 3 relstFtills.)

V7.Virka sm fram till 2lm, *1 fm-2lm-1fm om 2lm, 4lm, hoppa över 4 maskor, 1 relfmF om 3
relstFtills från föregående varv, 4lm, hoppa över 4 maskor*
(12 relfmF, 24 fm, 12x2lm, 24x4lm)

V8. 1sm om 2lm, *1puff om 2lm, 3lm, hoppa över fm, 4fm om 4lm, 1 relfmF om relfmF från
föregående varv. 4fm om nästa 4lm, 3lm, hoppa över 1fm*
(12 puff, 24x3lm, 96fm, 12 relfmF)

V9. 1lm, *1relfmF om puff, 5lm, hoppa över 3lm + 2fm, 2st tills på följande vis: 1:st i 3:e fm, hoppa
över 3 maskor, virka 2:a st. 5lm hoppa över 2fm+3lm*
(12 fm, 24x5lm, 12 x 2 st tills)

V10. 1sm om 5lm, *7st om 5lm, 1 relfmF om 2st tills, 7st om nästa 5 lm, 1 relfmF om relfmF från
föregående varv*
(24x7st = 168st, 24 relfmF)

V11.Virka sm fram till 4:e st av 7. *1fm-3lm-1fm i 4:e st, 3lm, hoppa över 3 st, 1relfmF i relfmF från
föregående varv, 3lm, hoppa över 3st*
(24 relfmF, 24 x 3lm, 46fm)

Blocka gärna ditt färdiga projekt för bästa resultat.


