SEE ME SEAL

Av Anna Hidesjö @crochetbypani i sammarbete med Falkgarn
Den här lilla vännen är perfekt nu när det börjar bli mörkare ute om kvällarna OCH det går
snabbt att göra den, hämta ditt garn, din virknål, något gott att dricka så kör vi igång!

Du behöver:
- Falkgarn Blända (färg Ecru)
- Virknål: 6 mm
- Säkerhetsögon 10 mm (eller brodera ett par)
- Vadd
- Nyckel ring 25 mm
- Synål att fästa med

Färdig storlek:
-10 cm lång + nyckelringen.
-Ca. 6 cm bred.

Svenska termer:
V – Varv
M – Maska
MR – Magisk ring
Fm – Fast maska
Hst – Halvstolpe
St – Stolpe
2i1 – Virka 2 maskor i 1 maska
2ihop – Virka ihop 2 maskor till 1
Sm – Smygmaska
Lm – Luftmaska

Mönster:
KROPP
V1: 6 fm i en MR = 6 m
V2: 2 fm i varje m = 12 m
fäst ögon mellan varv 2 och 3
V3: 1 fm i varje m = 12 m
V4: (5 fm, 2i1) x 2 = 14 m
V5-7: 1 fm i varje m = 14 m
V8: 2 ihop x 2, 10 fm = 12 m
V9: 2 ihop x 6 = 6 m
V10: 6 fm = 6 m

STJÄRTFENA
V11: virka fasta maskor så du kommer rätt med ögat du placerat, påbörja sedan svansen.
gör 1 hst, 1 st, 1 hst, i första maskan, 2 fm, gör 1 hst, 1st, 1 hst i nästa m, 1 fm, fyll din säl
med vadd här gör en sm igenom nästa maska och bak igenom den andra fasta maskan på
baksidan, på så sätt stänger du sälen! Fäst av och spara en lång tråd och fäst den
samtidigt som du syr dit din nyckelring!

FENOR (valfritt)
V1: 2lm , 2 hst i andra maskan ifrån kroken, sm ner i samma m. Fäst av och lämna en
längre tråd att fästa dem med! Placera dem där du tycker de passar och sy fast!

Nu ni, nu kommer ni Blända i mörkret, med lite hjälp från falkgarn och mig <3

#seemeseal
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