Virkad Mössa med Hjärtan
Nu är mörkret över oss och vi fyller hemmen med juleljus och härligt pynt. Varför inte lysa upp
mörkret med en glittrig och glad mössa också!
En virkad mössa med söta hjärtan gör mig glad i vintermörkret. Mössan är virkad i snygga
Falkgarn Tanja metallic som finns i många snygga färger. Jag har använt rosa och mossgrön men
tänker mig lagom till jul göra en i rött och vitt.
Virkad mössa med Hjärtan
Falkgarn Tanja Metallic rosa 100 gr och Tanja mossgrön 100 gr
Virknål nr 6-7
Börja med att virka resår i rosa

Varv 1: Gör 6 lm. Vänd och virka halvstolpe i den andra maskan från nålen
Varv 2: Börja varje varv med 1 lm. Virka sedan i bakre maskbågen och gör 1 halvstolpe i varje
maska
Varv 3: och till och med din önskade längd på resår gör du halvstolpar i bakre maskbågen. När
resåren uppnått önskad längd virka ihop ändarna.
Gör en lm och virka fm runt hela resåren.

Mössans mönster
Varv 1: Virka stolpar varvet runt (med rosa Tanja)
Varv 2: Byt till grönt garn. Nu ska du göra hjärtan: *(2 stolpar +1 lm + 2 st) i samma m, 2 lm,
hoppa över 6 m. Upprepa från * varvet ut
Varv 3: rosa Tanja. Med start runt lm-maskan som är mellan 2 stolpar på Varv 2:
* 1 fm, 2 lm, 1 fm i vardera av de två mittersta överhoppade fm på varv 1. 2 lm. Upprepa från *
varvet ut. Upprepa Varv 1–4, ytterligare 5 gånger
Nu är mönstret klart och det är dags att börja minska.
Varje varv virkas nu med fm.
Varv 1:Virka 4 fm och ta ihop 2 maskor i nästa. Fortsätt att virka 4 fm och minska i nästa maska
varvet ut
Varv 2: Virka 3 fm och minska, fortsätt varvet ut
Varv 3: Virka 2 fm och minska i nästa, fortsätt så varvet ut
Varv 4: Virka 1 fm och minska i nästa, fortsätt varvet ut
Ta ihop mössan när du minskar de sista maskorna och fäst garnet.

