Virkad Midsommarkrans
Börja med att göra stommen det vill säga kransen
Falkgarn Emma Soft grön två nystan a 50 gr (virkas i dubbelt garn)
Fyllning: Vadd
Nål att sy ihop med.
Virknål nr 7
Gör en magisk ring med 6 fm och slut med en sm.
Nästa varv virkar du 2 fm i varje fm (12 fm)
Virka runt med fm tills du har den längd du önskar. Fyll med vadd allt eftersom. När kransen är
klar sy ihop den i ändarna till en ring. Fäst garnet.

Virkad midsommarkrans med olika sorters blommor

Virkad Prästkrage
Falkgarn Emma Soft vit 50 gr och Falkgarn Emma Soft gul 50 gr (blomman virkas i dubbelt
garn)
Virknål nr 7
Börja med gult (dubbelt garn)
Virka 4 lm och slut till en ring med en sm.
Varv 1:Virka 8 fm runt ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje maska (16 fm). Slut varvet med en sm i första maskan, samtidigt ska
du byta till vitt (dubbelt) garn.
Varv 3: Virka 10 lm och en sm i nästa maska, * 1 sm, 10 lm, 1 sm*. Upprepa *-* ytterligare 5
ggr. 10 lm, 1 sm i första lm. Klipp av och fäst alla trådarna men spara en som du kan sy fast
blomman med på kransen
Virkad Blåklint
Falkgarn Emma Soft blå 50 gr
Virknål nr 4
Virka 5 lm och slut till ring med 1 sm

Varv 1: 10 fm i ringen avsluta med 1sm
Varv 2: * 3lm, hoppa över 1fm, 1sm i nästa fm * 5 ggr avsluta med 1 sm
Varv 3: 1sm i lmb,* 5lm, 1sm i andra maskan från nålen, 3lm, 1fm i samma lmb * 5 gånger.
Virka lika i alla luftmaskbågarna och avsluta med 1 sm. Klipp av och fäst men spara en tråd att sy
fast blomman på kransen.

Virkad Ros
Falkgarn Emma Softröd 50 gr
Virknål nr 4
Virka 33 lm (eller fler om du så vill)
Vänd.
Virka en stolpe i femte lm, 1 lm och ytterligare en stolpe i samma lm.
Hoppa över 1 lm, virka 1 stolpe, 1 lm och ytterligare en stolpe i samma lm.
Upprepa hela varvet ut och avsluta med 1 stolpe i sista maskan. Detta bildar V:n. Vänd.
I nästa varv virkar du 5 stolpar i varje V och mellan varje V virkar du 1fm. Detta är dina
blomblad.
Rulla ihop din ros och fäst trådarna. Spara en tråd att sy fast med på kransen.

Virkad midsommarkrans med röda och blå Blåklint och vita Prästkragar.
Lycka till och Glad Midsommar!
Annette

