Garnförslag:
Jag har använt Capri och Catona. Åtgången är ca 8 gram för varje blomma.
Virknål 2,5 – 3
Maskbeskrivning & övrig info:
Lm= Luftmaska
Sm = Smygmaska
Fm = Fast maska
St = Stolpe
Picot = 3lm, 1sm i 1:a lm
*_* = Upprepas hela varvet
**_** = Upprepas antal ggr som står angivet i varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
Börja varvet med:
1st = 3lm
1fm = 1sm+1fm i samma maska/utrymme
Avsluta samtliga varv med 1sm i 1: a maskan på varvet

Färg A
V1. 4lm sluts till en ring med 1sm i 1:a lm.
16st om de 4lm. Tag av garnet. (16st)
Färg B
V2. Börja med 1fm i utrymmet mellan 2st, *2lm, hoppa över 1st, 1fm om utrymmet innan nästa st* totalt 15ggr,
2lm, hoppa över sista st, 1sm i 1:a fm. Tag av garnet, (16fm, 16x2lm)
Färg C
V3. Börja om 2lm med 1st, *2lm. Om samma 2lm virkas 1:a benet i 2st tills, de andra benet virkas om nästa
2lm.* sista 2 st tills virkas med 1:a benet om samma 2lm som sista benet i föregående 2st tills, avsluta med 1sm i
3:e lm på 1:a st på varvet som utgör det 2:a benet på sista 2st tills. Tag av garnet. (16x2st tills, 16x2lm)
Färg B
V4. Börja om 2lm med 2st tills-4lm-2st tills. *2lm, hoppa över 2st tills, om nästa 2lm virkas 1fm-2lm-1fm. 2lm,
hoppa över 2st tills, fortsätt om nästa 2lm med 2st tills-4lm-2st tills. 2lm, hoppa över 2st tills* Tag av garnet.
(16 x 2st tills, 8x4lm, 16fm, 24x2lm)
Färg A
V5. Nu ska vi virka blommans kronblad.
Börja om 4lm med 8st, 2lm, hoppa över samtliga maskor till nästa 4lm, *8st om de 4lm, 2lm, hoppa över
samtliga maskor till nästa 4lm* Tag av garnet (64st, 8x2lm)
Färg B
V6. Börja i utrymmet mellan 1:a och 2:a st i ett kronblad med 1fm, * ** 1lm, hoppa över 1st, 1fm i utrymmet
innan nästa st** totalt 6ggr, hoppa över 8:e st, 1fm om 2lm, hoppa över 1a st, 1fm i utrymmet innan nästa st*
Tag av garnet
(64fm, 48lm)
Färg C
V7. Vill du virka ihop flera blommor så ersätter du picot med 2lm.
Börja om 1:a lm i ett kronblad. **1fm om lm, 1lm, hoppa över 1fm** totalt 2ggr, 1fm om 3:e lm, 1picot, 1fm
om 4:e lm, **1lm, hoppa över 1fm, 1fm om lm** totalt 2ggr. 2lm 1fm om 2lm från V1, 2lm, fortsätt om 1:a lm i
nästa grupp notera att fm ska virkas framför de 3fm från föregående varvet.* Tag av garnet
(8 picot, 16x2lm, 56fm, 32lm)

Respektera att mina mönster är upphovsrättsskyddade. Mina mönster tillhör mig, Elisabeth Laitila /
@Lifestyle By Ella och jag har alla rättigheter till det.
Dela gärna ditt arbete på sociala medier och tagga mig med #lifestylebyella eller
#Sweetsummerflower

