New Cornflower By Ella

maskbeskrivning & övrig info:
Lm= Luftmaska
Sm = Smygmaska
Fm = Fast maska
Hst = Halv stolpe
St = Stolpe
RelStF = Relief Stolpe fram
RelHstB = Relief halv stolpe bak
ReldstF = Releif dubbel stolpe fram
Popcorn = Virkas med 4 st i angiven maska
**_** Virkas antal gånger som står angivet på varvet.
*_* = Upprepas hela varvet
(_) = Totalt antal maskor för färdigt varv
Avsluta samtliga varv med 1sm i 1:a maskan på varvet.
Virkar Du alla varv med samma garn virkas Sm fram till angiven maska.

Jag har använt Scheepjes Whirl no 555 och virkat från mitten, åtgång ca 500meter.
Virknål: 3

V1. 5lm sluts till en ring med 1 sm.
1sm om de 5lm följt av16 st.
V2. 3lm = 1:a st, 1st i utrymmet innan nästa st, *1st i st, 1 st i utrymmet innan nästa st*
V3. 1sm, *1 relstF om st från föregående varv = st som du virkade i utrymmet mellan 2st, 1 reldstF om
st från V1, hoppa över 1st från föregående varv = st som ligger dold bakom reldstF* Tag av garnet.

V4. Virka bakom V3 och i maskorna från V2.
1st virkas i varje maska.
V5. 2lm = 1:a hst, virka ytterligare 1hst i samma maska. *1hst, 2hst i nästa maska*
V6. 1lm, 2 fm, *1 reldstF i reldstF från V3, 3fm (1:a fm blir i den dolda maskan bakom reldstF)*
Efter sista rel dst f virkas 1fm.
V7. 2 lm = 1:a hst, 1hst i varje maska.
V8. 1lm, 1fm i varje maska.
V9. 1lm, 1fm, 2 reldstF tills på följande vis, virkas i reldstF från V6: 1:a reldstF till vänster och 2:a
reldstF om reldstF till höger. *4fm, första fm virkas bakom 2 reldstF tills. 2 reldstF tills på följande vis,
virkas i reldstF från V6: 1:a reldstF till vänster och 2:a reldstF om reldstF till höger* Avsluta med 3fm.
V10. 1lm, 1fm. 1 relhstF om 2 reldstF tills. *4fm, 1 relhstF om 2 reldstF tills* Avsluta med 3fm.

V11. 3lm = 1:a st, virka ytterligare 1 st i samma maska. *1 relstF om relhstF från föregående varv. 2st,
1 popcorn, 2 st i samma maska*

V12. Virka 1relstF i samtliga maskor.
V13. 3sm, *virka följande i samma maska: **1st-1lm** totalt 5 ggr, virka ytterligare 1st i samma
maska. Hoppa över 2 maskor, 1 relfmF om nästa maska, hoppa över 2 maskor*
V14. Sm om 1:a lm. * **3hst om lm, 1 relfmF om st** totalt 2ggr, om nästa lm virkas 2st-2lm-2st, **1
relfmF om st, 3hst om lm** virkas totalt 2ggr. Hoppa över sista st, 1 relfmF om relfmF från föregående
varv. Hoppa över nästa maska*

V15 – V20 virkas från avigsidan på arbetet.
V15. Varvet virkas i främre maskbågen på V11.
3lm = 1:a st, fortsätt virka 1 st i varje maska
V16. 2lm = 1:a hst, fortsätt virka 1hst i varje maska från föregående varv.
V17. 1lm, 1 fm i samtliga maskor från föregående varv.
V18. 3lm = 1:a st, 1st i varje maska från föregående varv.
V19. 2lm = 1:a hst, i nästa maska virkas 2hst *1hst, 2hst i nästa maska*
V20. 1lm, 1fm i samtliga maskor från föregående varv. Tag av garnet.

Vänd arbetet och fortsätt virka från rätsidan.
V21. Vi ska nu även virka i ”toppen” från V14. Mellan varje ”topp” ska det vara 9 maskor.
För att märka ut vart vi börjar virka på detta varv, lägg ut arbetet och dra en ”topp” mot V20.
Börja med en fast maska i maska från V20 som ”topp” pekar mot. 1fm om 2lm på ”toppen”.
9fm, 1fm i nästa ”topp”. Efter sista ”toppen” virkas 8fm.
V22. 2lm = 1 hst, 1 relstF om fm som virkats om ”toppen”. *9hst, 1 relstF om fm som virkats i
”toppen”* Avaluta med 8hst.
V23. 1 relfmB om samtliga maskor från föregående varv.
V24. 1 popcorn, *2st, 1 popcorn* efter sista popcorn virkas 3st.
V25. Virka 1 relstF om samtliga maskor från föregående varv.
V26. 1 relfmB om samtliga maskor.
V27. 3lm = 1st, 1lm, virka 1 st I maska före maskan du virkade första st. *Hoppa över 1 maska,
1st, 1lm, 1st i maska du hoppat över.*
V28. 1sm om lm, *2hst om lm, hoppa över 2st, om nästa lm virkas 3hst, hoppa över 2st*

V29. 1 relhstB i samtliga maskor från föregående varv.
V30. 1 relhstF i samtliga maskor från föregående varv.
V31. 3lm = 1st, i samma maska virkas ytterligare: **1lm-1st** totalt 5ggr, hoppa över 2
maskor, 1fm, hoppa över 2 maskor. *I nästa maska virkas: **1st-1lm** totalt 5ggr, virka
ytterligare 1st i samma maska. Hoppa över 2maskor, 1fm, hoppa över 2 maskor* efter sista
repetitionen så återstår 3 maskor, dessa hoppas över.
V32. Sm om 1:a lm. * **3hst om lm, 1 relfmF om st** totalt 2ggr, om nästa lm virkas 2st-2lm2st, **1 relfmF om st, 3hst om lm** virkas totalt 2ggr. Hoppa över sista st, 1 relfmF om fm
från föregående varv. Hoppa över st* Tag av garnet.

Varv 33 – 38 virkas från avigsidan på arbetet.
V33. Varvet virkas i främre maskbågen på varv 29.
3lm = 1st, virka 1st i varje maska.
V34. 2lm = 1hst,1 hst i varje maska
V35. 1lm,1fm i varje maska
V36. 3lm = 1st, 1st i varje maska

V37. 2lm = 1hst, 1hst i varje maska från föregående varv.
V38. 1lm, 1fm i varje maska
Tag av garnet.

Vänd arbetet och fortsätt virka från rätsidan.
V39. Vi ska nu virka med ”toppen” från V32. Mellan varje ”topp” ska det vara 6 maskor.
Vi har inte märkt ut vilken maska ”toppen” ska virkas i, lägg ut arbetet och dra en ”topp” mot
V38. Börja med en fast maska i maska från V38 som ”topp” pekar mot. 1fm om 2lm på
”toppen”. 6fm, första fm av 6 görs i maskan som ligger gömd bakom ”topp”. 1fm i nästa
”topp”. Efter sista ”toppen” virkas 5fm. Arbetet kan upplevas vågigt men rätar ut sig på
kommande varv.
V40. *1 relstF om fm som virkats om ”toppen”, *6hst, 1 relstF om fm som virkats i ”toppen”*
Avsluta med 5fm.
V41. 1 relfmB om samtliga maskor från föregående varv.
V42. 1 popcon, *2st, 1 popcorn*
V43. 1 relstF om varje maska.
V44. 1 relfmB om varje maska
V45. 3lm = 1st, 1lm, virka 1 st I maska före maskan du virkade första st. *Hoppa över 1 maska,
1st, 1lm, 1st i maska du hoppade över*Avsluta med att hoppa över sista maskan.
V46. 1sm om lm, * **3hst om lm, hoppa över 2st** 37ggr, om nästa lm virkas 2hst, hoppa
över 2st*, virka *_* totalt 3ggr, avsluta med 3hst i sista lm.
V47. 1 relhstB om varje maska från föregående varv.
V48. 1 relhstF om varje maska från föregående varv.
V49. 3lm = 1st, i samma maska virkas ytterligare: **1lm-1st** totalt 5ggr, hoppa över 2
maskor, 1fm, hoppa över 2 maskor. *I nästa maska virkas: **1st-1lm** totalt 5ggr, virka
ytterligare 1st i samma maska. Hoppa över 2maskor, 1fm, hoppa över 2 maskor*

V50. Sm om 1:a lm. * **3hst om lm, 1 relfmF om st** totalt 2ggr, om nästa lm virkas 2st-2lm2st, **1 relfmF om st, 3hst om lm** virkas totalt 2ggr. Hoppa över sista st, 1 relfmF om fm
från föregående varv. Hoppa över st* Tag av garnet.

Viktigt att blocka ditt arbete för bästa resultat. (bättre bild på färdigt resultat kommer senare)

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

