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ORMRING I JULIE

Best. nr 23053-105
Garnåtgång:
7 n fg 15 (grön)
2 n fg 14 (blå)
1 n fg 12 (grå)
1 n fg 16 (rosa)
1 n fg 11 (vit)
1 n fg 13 (svart) alt restgarn

BESKRIVNING:

FALKGARN

Garn: Julie, bomull 8/8, 100 % bomull, 1 n = 50 g, 85 m
Storlek: ca 48 cm i diameter (yttermått),
20 cm i diameter (innermått)
Virknål: 3,5 och 4 mm
Tillbehör: Till fyllning ormringen använd en uppblåst
badring (se måtten vid storlek) eller fyll med fyllning
(gärna ull), fyll huvudet med ull.

garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet
genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag
Masktäthet: 16 fm och 20 v fm med virknål 4 =
10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Minska 1 m: Stick ner nålen i första maskan och
Virkar du för fast byt till grövre virknål. Virkar
dra upp en ögla. Stick sedan ner i nästa maska och
du för löst byt till tunnare virknål. Stämmer inte
dra upp en ögla (tre öglor på nålen). Lägg garnet
masktätheten får arbetet fel storlek och angiven
om nålen och dra igenom alla tre öglorna på en
garnåtgång kan ändras.
gång.
Minska 2 m: Stick ner nålen i första maskan och
Virkförklaringar:
dra upp en ögla. Stick sedan ner i andra maskan och
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om
nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till dra upp en ögla. Stick nu ner i tredje maskan och dra
upp en ögla (fyra öglor på nålen). Lägg garnet om
önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag nålen och dra igenom alla fyra öglorna på en gång.

ORMRING

Lägg med virknål 4 och grön upp 90 lm och slut med
till en ring med 1 sm. (upprepa X X)
Varv 1: 90 fm
Varv 2: X 2 fm i samma fm, 8 fm X = 100 fm
Varv 3: 100 fm
Fortsätt på detta vis att öka 10 m på vartannat varv,
maskorna mellan ökningar ökar för varje ökningsvarv.
Till det finns 230 fm.
Virka ytterligare 1 del men randa enligt följande: varv
1 – 8 = grön. Varv 9 – 12 = grå , varv 13 – 17 = blå,
varv 18 – 21 = grå , varv 22 – t.o.m 230 fm = grön.
Om du väljer att ha en uppblåst badring som fyllning,
virka 3 lm, hoppa över 3 fm, där ventilen hamnar. På
nästa v virkar du 3 fm om de 3 lm.

CIRKELDEKORATION

Lägg med virknål 4 och grå upp 3 lm, slut dem till en
ring med 1 sm
Varv 1: 6 fm om ringen
Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm
Varv 3: 2 fm i varannan fm = 18 fm
Varv 4: 2 fm i var 3:e fm = 24 fm
Byt till blå
Varv 5: 2 fm i var 4:e fm = 30 fm
Varv 6: 2 fm i var 5:e fm = 36 fm
Varv 7: 2 fm i var 6:e fm = 42 fm
Byt till grå
Varv 8: 42 fm
Virka 6 st

HUVUD

Lägg med virknål 4 och grön upp 10 lm, vänd.
Varv 1: Hoppa över 1 lm närmast nålen och virka 9
fm
Varv 2-4-6-8-10-12: öka 1 fm i första och sista fm
Varv 3-5-7-9-11: fm
Varv 13 – 25: 21 fm
Varv 26-28-30: minska 1 m i varje sida
Varv 27-29-31: fm
Varv 32: minska 2 m i varje sida = 11 fm
Varv 33: 11 fm
Tag av garnet
Virka ytterligare en del men med blå. (=undersida)

TUNGA

Virka med virknål 3,5 och rosa upp 2 fm
från den mittersta m på uppläggningsvarvet.
Varv 1-6: fm
Varv 7: 2 fm i första och sista m = 4 fm
Varv 8-9: fm
Nu virkas 2 fm, vänd, 2 fm, vänd, virka 2 fm
tillsammans. Tag av garnet.
Virka på samma vis på de återstående 2 m.

ÖGA

Lägg med virknål 3,5 och vit upp 10 lm.
Nu virkas runt.
Varv 1: hoppa över första m och virka 8 fm
med omtag om den övre maskbågen, 3 fm i
sista m, 8 fm om maskbågen på motsatt sida,
3 fm i första m.
Nu virkas runt ytterligare 2 ggr, 3 fm i var
sida och maskantalet ökar med 2 m däremellan

PUPILL

Lägg med virknål 3,5 och blå upp 3 lm, slut
dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 6 fm
Varv 2: 2 fm i varje fm = 12 fm
Tag av garnet, virka 2 st.

MONTERING

Spänn ut delarna, ånga försiktigt. Sy fast
pupillen på ögat och ögat på det gröna huvudet. Sy näsborre med svart och plattsöm.
(se bilden) Virka ihop huvuddelarna med
grönt, virknål 4 och fm, lämna en bit öppen,
fyll huvudet med ull, och virka ihop den
sista biten. Sy fast huvudet på ringen. Sy på
cirkeldekorationen jämt fördelade. Virka
ihop badringens ytterkant med grönt, virknål
4 och fm, sluta med 1 sm i första fm, stoppa
in badringen som fyllning alt ullfyllning.
Virka ihop innerkanten med grönt, virknål 4
och fm, sluta med 1 sm i första fm. Fäst alla
trådar. Blås upp ringen.
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