Limelight
Limelight Poncho ett mönster av Karin Åshammar
Garn: 2 nystan Falkgarn Karamell, fg 203 Lime. Till fransarna använde jag ett nystan Emma Soft 8/4,
fg 638.
Virknål: 6,0 hittar du
Storlek: One-size. Längd (utan fransar): ca 59 cm cm mitt fram. Vill du göra en längre poncho, upprepa
varv 18-22 ytterligare ggr.

Maskor och förkortningar i mönstret:
sm

smygmaska

lm

luftmaska

st

stolpe

relst bak

reliefstolpe bak *

lmb luftmaskbåge, kan bestå av en eller flera lm
st tills stolpar tillsammans*
stgr stolpgrupp
* Reliefstolpe bak: Gör ett omslag och stick sedan in nålen bakifrån och runt stolpen på föregående
varv. Gör ett omslag, drag igenom garnet och avsluta stolpen som vanligt.
* Stolpar tillsammans: Virka stolparna i den/de angivna maskorna, men vänta med sista
genomdragningen av garnet tills den sista stolpen är virkad. Drag då garnet genom alla öglorna på
nålen (stolparna kommer alltså att sitta ihop i toppen).
Bra att veta:
•
•
•
•

Första st på varje varv = 3 lm.
Avsluta varje varv med 1 sm i 1:a m på varvet
Första maskan efter lmb i spetsen kan ibland gömma sig under det nya varvets maskor.
Kontrollera att du räknar med denna dolda maska.
Ponchon virkas i ett stycke från halsringningen och neråt.

Lägg upp 104 lm löst (ev kan du byta till ett halvt nummer större virknål när du gör lm-kedjan). Slut
till en ring med 1 sm i 1:a m. Se till att du inte vrider lm-kedjan.
Varv 1:[3 lm (=1:a st)+2 st+2 lm+3 st] i samma m, 2 lm, *3 st tills (gör de 3 st i varsin m), 2 lm*.
Upprepa *-* 17 ggr. [3 st+2lm+3st] i samma m, 2 lm, *3 st tills (gör st i varsin m), 2 lm*. Upprepa *-*
17 ggr. Avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: sm till lmb, [3 st+2lm+3st] om lmb, hoppa över 1 st, i st i vardera av de 2 följande m, *3 st om
lmb*. Upprepa *-* 18 ggr. 2 st, hoppa över 1 m, [3 st+2lm+3st] om lmb, hoppa över 1 m, 1 st i vardera
av de 2 följande m, *3 st om lmb*. Upprepa *-* 18 ggr. 2 st, hoppa över 1 m. Avsluta med 1 sm i 3:e
lm.
Varv 3: sm till lmb, [3 st+2lm+3st] om lmb, 2 lm, hoppa över 2 m, * 3 st tills (i varsin m), 2 lm*.
Upprepa *-* tills du har 2 m kvar innan spetsens lmb. Hoppa över 2 m, [3 st+2lm+3st] om lmb, 2 lm,
hoppa över 2 m , * 3 st tills, 2 lm*. Upprepa *-* tills du har 2 m kvar på varvet. Hoppa över 2 m,
avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 4: sm till lmb, [3 st+2lm+3st] om lmb, hoppa över 1 m, 2 st. 3 st om varje lmb längs sidan, 2 st,
hoppa över 1 m, [3 st+2lm+3st] om lmb, hoppa över 1 m, 2 st. 3 st om varje lmb längs sidan, 2 st,
hoppa över 1 m, avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 5:= varv 3
Varv 6:= varv 4
Varv 7: = varv 3

Varv 8: = varv 4
Varv 9:= varv 3
Varv 10: = varv 4
Varv 11: = varv 3
Varv 12: = varv 4
Varv 13: = varv 3
Varv 14: = varv 4
Varv 15: = varv 3
Varv 16: sm till lmb, [3 st+2 lm+3 st] om lmb, hoppa över de 3 st, [2 st tills+1 lm+2 st tills] om 1:a
lmb, *[1 st+2 lm+1 st] om nä lmb, [2 st tills+1 lm+2 st tills] om nä lmb*. Upprepa *-* längs sidan.
Hoppa över de 3 st, [3 st+2 lm+3 st] om spetsens lmb, hoppa över de 3 st, [2 st tills+1 lm+2 st tills] om
1:a lmb. Upprepa *-* längs sidan. Hoppa över de 3 st, avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 17: sm till lmb, [3 st+2 lm+3 st] om lmb, 1 lm, hoppa över de 3 st, [1 st+2 lm+1 st] om 1:a lmb,
*[2 st tills+1 lm+2 st tills] om nä lmb, [1 st+2 lm+1 st] om nä lmb*. Upprepa *-* längs sidan. 1 lm,
hoppa över de 3 st, [3 st+2 lm+3 st] om spetsens lmb, 1 lm, hoppa över de 3 st, [1 st+2 lm+1 st] om 1:a
lmb. Upprepa *-* längs sidan. 1 lm, hoppa över de 3 st. Avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 18 – 22 : = v 17. Kontrollera att du inte missar den första och sista lmb (=1 lm) före resp efter de
3 st.
Varv 23: sm till lmb, [3 st+2 lm+3 st] om lmb, hoppa över de 3 st, 1 st om 1:a lmb, *3 st om varje av
de därefter följande lmb tills du har 1 lmb kvar innan de 3 st, 1 st om sista lmb, hoppa över de 3 st*, [3
st+2 lm+3 st] om spetsens lmb. Hoppa över de 3 st, 1 st om 1:a lmb, upprepa *-* längs sidan. Avsluta
med 1 sm i 3:e lm.
Varv 24: 2 st, hoppa över 1 m, [3 st+2 lm+3 st] om lmb, hoppa över 1 m. 1 st i varje m längs sidan,
men hoppa över den sista m innan spetsens lmb. [3 st+2 lm+3 st] om lmb, hoppa över 1 m, 1 st i varje
m längs sidan. Avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Varv 25: 3 lm (=1 st), *1 relst bak om varje st, [2 st+2 lm+2 st] om lmb, 1 relst bak om varje st*.
Upprepa *-* varvet ut, avsluta med 1 sm i 3:e lm.
Tag av garnet och fäst trådarna.
Fransar: Fäst fransar runt om kanten med jämna mellanrum. 1 frans = 5 st trådar, ca 30 cm. Vik
trådarna dubbelt och trä igenom mellan 2 stolpar, trä ändarna genom öglan och dra åt.
Vill du se mer av Karins mönster kika in på henne blogg https://virklust.wordpress.com/blogg/
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