VIRKAD RÄVLUVA
Rävluva
Falkgarn Tanja terracotta 100 gr samt Tanja kaki.
Virknål nr 6
Virka 41 lm (passar barn 8-10 år)
Vänd och virka 1 stolpe i 2:a lm från nålen.
Virka 1 stolpe i varje lm fram till sista lm. I sista lm virkar du 4 stolpar. Fortsätt att virka stolpar
på andra sidan om lm.

Se bild:

När du kommer till sista lm gör du din stolpe, vänder och virkar 3 lm (1 stolpen).
Härifrån ska du endast virka stolpar i bakre maskbågen och vänd varje varv med 3 lm.
När du gjort 18 varv är du klar med luvan och ska virka nertill på luvan.
Börja i änden av luvan och virka stolpar runt om. När du virkat runt, virka 17 lm. Vänd och virka
stolpar tillbaka först i dina lm och sedan i bakre maskbågen på de allra första stolparna du gjorde.
Virka stolpar i bakre maskbågen i 6 varv.
Tag av garnet och fäst.
Virka en volangkant runt hela luvan i Tanja mossgrön så här: 1 varv fm och nästa varv sm , 3 lm,
hoppa över en maska, sm i nästa och sedan 3 lm, hoppa över en maska , sm osv.
Nu saknar du bara två knappar i olika storlekar så att du kan knäppa din luva.
Så var den klar och redo för höstvindar friska!
Rävöron

Gör sammanlagt 4 öron. Du virkar ihop öronen och fyller dem med vadd. Vill du så virka en kant
med Tanja mossgrön så här: 1 sm och sedan 3 lm sm ner i nästa maska Upprepa runt örat. Sy fast
öronen på luva

Varv 1: 15 lm
Vänd halvstolpe andra lm från nålen
Halvstolpar varvet ut
Varv 2: 1 lm och sedan halvstolpar hela varvet
Varv 3: 1 lm och virka sedan ihop de nästa 2 maskorna
Halvstolpar fram till de två sista maskorna som virkas tillsammans
Varv 4: 1 lm och sedan halvstolpar hela varvet
Varv 5: 1 lm och virka nästa två tillsammans, halvstolpar fram till de två sista maskorna som ska
virkas ihop
Varv 6: 1 lm och sedan halvstolpar
Fortsätt med minskningar och varv med halvstolpar tills du har 1 maska kvar.
Tag av garnet och fäst. Gör ett öra till.

