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PONCHO MED FRANSARPONCHO MED FRANSAR

Storlek: One Size
Garnalternativ: Tanja 100 g eller Skotte 50 g
Garnåtgång:
kort 4 nystan á 100 g
lång 5 nystan á 100 g

Plaggets mått: 
Längd mitt bak
kort 35 v: ca 60 cm
lång 40 v: ca 68 cm
Virknål: nr 6



FÖRKLARINGAR
lm = luftmaska
sm = smygmaska
st = stolpe
vst = 1 st, 1 lm, 1 st med nedtag i samma maska

VIRKBESKRIVNING
Lägg upp 84 lm och slut dem till en ring med en sm.

Varv 1: 3 lm, virka en st i varje lm varvet ut (84 lm).
Avsluta med sm i andra lm i början av varvet

Varv 2: 3 lm, 1 st = första vst, 1 vst, 2 lm, 1 vst i 
första st. Hoppa över 1 st *1 vst i nästa st hoppa över 
1 st. * upprepa *-* 20 ggr 1 vst, 2 lm, 1 vst hoppa över 
1 st *1vst i nästa st hoppa över 1st* upprepa *-* 20 
ggr. Avsluta varvet med 1 sm i andra lm i början av 
varvet. 1 sm i första vst.

Varv 3: 3 lm 1 st i första vst, 1vst i varje vst varvet 
ut förutom vid ökning mitt fram och mitt bak där 
virkas 1 st, 2 lm, 1 st runt förra varvets luftmaskbåge 
=1 vst, 2 lm, 1 st. Avsluta varvet med 1 sm i andra lm 
i början av varvet. 1 sm i första vst.

Varv 4: 3 lm, 1 st i första vst, 1 vst i varje vst förutom 
vid ökningen mitt fram och bak där virkas 1 vst, 2 
lm, 1 vst runt förra varvets luftmaskbåge. Avsluta 
med 1 sm i andra lm i början av varvet, 1 sm i första 
vst.

Upprepa varv 3 och 4 tills det finns 35 varv eller 40 
varv (eller önskad längd). Ta av garnet och fäst väl. 
Knyt en frans av garnet. Ta till varje knut 2 trådar 
ca 24 cm långa, vik dem dubbla, stick in virknålen 
från avigsidan och drag igenom garnet till en ögla, 
trä trådarna genom öglan och dra till knuten. Gör en 
knut i varje vst.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se

BESKRIVNING


