
Happines� i� th� smal�

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��

Hap����s� i� t�� �m��� ka� �öra� ��m �� �lo��� �l�e� en ����re.

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

Kra� E��s��e�h



Garn jag använt är bomull 8/4 tex catona eller Capri
Jag har använt 3 färger, men du kan även göra den i en färg.
Jag har märkt varje varv med färg A, B och C.

Virknål: 3

Mått: Blomma 8cm, Square 9cm.

Beskrivning av maskor
Sm = Smygmaska
Lm = Luftmaska
Fm = Fast maska
st = Stolpe
Hst = Halv stolpe
RelfmB= Relief fast maska bak
RelhstB = Relief Halv stolpe bak
Puff = virkas med 3 omslag gör du följande 3ggr - omslag om nålen, stick ner nålen i angiven maska,
hämta upp garn, gör ett nytt omslag om nålen. Du har nu 7 öglor totalt på nålen. Hämta garn och dra
igenom samtliga öglor, lås puff med 1lm.

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

Varje varv avslutas med sm i 1:a maskan på varvet.



Färg A
V1. 4lm sluts till en ring med 1 sm i 1:a lm.
om 4lm virkas 16 st. Tag av garnet.
(16st)

Färg B
V2. Börja i en st *1 puff i st, 1st i utrymmet innan nästa st* Tag av garnet.
(16 puff, 16 st)

Färg C
V3. virka 1 fm i varje maska. Vill du att puff ska framhävas mer så virka 1 relfmF om puff istället för
1fm. Tag inte av garnet.
(32 fm alternativt 16 relfmF, 16 fm)

Färg C
V4. Börja i en maska som virkas i puff på föregående varv.
*4st-2lm-4st i samma maska, hoppa över 1fm, 1fm i nästa maska, hoppa över 1 fm* Tag av garnet.
(8x4st-2lm-4st, 8fm)

Vil� d� gör� di� Happines� i� smal� til� e� squar�?

Färg A
V5. Börja i 2:a st av 4 innan 2lm, *2relhstB, 1relfmB, hoppa över 2lm, 1relfmB, 2relhstB. 2 relstB
tillsammans, virkas om 4:e st, hoppa över fm, nästa st virkas om 1:a st av 4*
Tag inte av garnet.
(32 relhstB, 8x 2 relstB tillsammans, 16 relfmB)

Färg A
V6. Börja 1 2relstB tillsammans, * 4st-2lm-4st i samma maska, hoppa över 2 maskor, 9fm, hoppa
över 2 maskor* Tag av garnet.

Fäst trådarna och blocka gärna ditt arbete för bästa resultat.


