Sommarlinne
Använd Falkgarn Emma Soft 50 gr i någon av alla underbara färger.
Jag använde mig av vitt och orange.
Till ett linne i min storlek (40) gick det åt 200 gr
Virknål nr 4
Börja med att göra kuporna (2 stycken)
Virka 12 lm
Varv 1: Virka 1 stolpe i den tredje maskan från nålen. Gör sedan 8 stolpar i varje lm. I sista lm
gör du

2 stolpar, 2 lm, och 2 stolpar

Nu fortsätter på “andra sidan” och gör 1 stolpe i de nästa 10 lm.

Varv 2: Börja med 2 lm och 1 stolpe i samma maska, sedan gör du 1 stolpe i nästa 10 stolpar. i
nästa gör du 2 stolpar.
I luftmaskbågen ska du göra 1 stolpe, 2 lm och 1 stolpe. I nästa gör du 2 stolpar. Sedan gör du 8
stolpar fram till sista där du gör 2 stolpar

Nu ska du göra varje varv likadant
dvs börja med 2 lm och 1 stolpe i samma maska gör stolpar fram till sista maskan innan lmbågen
där du gör 2 stolpar. I lmb gör du 1 stolpe 2 lm 1 stolpe, sedan 2 stolpar i nästa och 1 stolpe i
varje fram till sista maskan där du gör 2 stolpar
För en B kupa krävdes det 9 varv. Avgör själv vad som blir bra för dig.
Nu ska du virka ihop kuporna så att du kan göra nederdelen.
Börja virka fm i nederdelen av kupan när du ska virka ihop kuporna
gör två lm fortsätt sedan med fm på nästa kupa.
Sedan är det bara att virka lm i lika många centimeter som du har omkrets under bysten.
Slut med en sm i kupan. Sedan kan du virka varje varv runt, runt
Nu ska du göra mönster
Mönstervirkade stolpar
Varv 1: Virka fm hela första varvet
Varv 2: 3 lm (räknas som första stolpen), hoppa över första fm, 1 stolpe i var och en av de nästa
3 fm,
¤hoppa över nästa 2 fm, 5 stolpar i nästa fm, 2 lm, hoppa över nästa 4 fm, 1 stolpe i var och en av
de nästa 5 fm, upprepa från ¤ varvet ut
Varv 3: 3 lm (första stolpen), hoppa över första stolpen, 1 stolpe i var och en av de nästa 3
stolparna, ¤hoppa över nästa 2-lmb, 5 stolpar i första stolpen på nästa snäcka,
2 lm, hoppa över nästa 4 stolpar, 1 stolpe i var och en av de nästa 5 stolparna, upprepa från ¤
varvet ut.
Nu ska du göra varv 3 hela tiden till du får önskad längd på ditt sommarlinne.

