Virkad flugsvamp
Nu får jag äntligen julpynta. Tomtar, lucior, stjärnor och min egen personliga favorit
flugsvampen. Flugsvampen är härligt röd och vitt och gör sig bra både i julgranen och bland mina
hyacinter. Tänker att några kan stå hos hyacinterna och några hänger i julgranen. Fördelen är att
de är både lätta att göra och de går snabbt.
Virkad flugsvamp
Använd Skotte vit 50 gr och Skotte röd 50 gr. Jag har använt virknål nr 6.
Börja med foten.
Använd Skotte vit och gör en magisk ring och virka 12 stolpar i ringen.
Sätt ihop med 1 sm.
Nu virkas ett varv fm (12 fm).

Nästa varv ska du minska 2 fm så att du har 10 fm.
Gör nu 2 varv med 10 fm.
Nästa varv minskar du 1 fm (9 fm).
Nästa varv minskar du 1 fm (8 fm).
Nästa 3 varv 1 fm i varje maska (8 fm).
Fyll svampen med fyllnadsvadd.
Nu ska du virka i yttre maskbågen och öka samtidigt.
I varannan fm ska du virka 2 fm i yttre maskbågen (12 fm).
Nästa varv ökar du i varannan fm så att du får 16 fm.
Öka igen i varannan fm nu ska du ha 24 fm.

Nu ska vi göra hatten.
Gör 2 lm.
Virka 4 fm i andra maskan från nålen slut med sm.
Öka 2 fm i varje fm (8 fm).
Nu virkar du två varv med fm.

Nu ska du öka med en fm i varannan fm (12 fm).
Ett varv med fm (12 fm).
Öka igen i varannan fm så att du har 18 fm.
Ett varv med fm.
Nästa varv ska du öka så här virka 2 fm öka sedan med 2 fm i nästa fm fortsätt så varvet ut.
Nu ska du ha 24 fm.

Fyll hatten med vadd.
Och nu ska vi antingen virka ihop eller sy ihop. Välj själv.
Jag virkar ihop med nedtag i hattens yttre maskbåge och fotens inre maskbåge (se bild)

Sen är det bara att sy på lite vita prickar på hatten!
Annette Nilsson

