Virkad studenthatt
Falkgarn Emma Soft vit, svart 50 gr
Mössan virkas med dubbelt garn
Virknål nr 7
Jag har gjort en lite mindre studentmössa
Den är fin att ha lite på sned lite a la 40 tal eller till ett lite mindre huvud
Vill du göra en större studentmössa fortsätter du bara med ökningen till du är nöjd med storleken

Gör en magisk ring med 10 fm
Nästa varv 2 fm i varje maska
Varv 2
1 fm sedan öka med 2 fm i nästa fortsätt likadant varvet ut
Varv 3
1 fm i de 2 första sedan ökning med 2 fm i tredje maskan fortsätt så varvet ut
Varv 4-5
Fm hela varvet
Varv 6
Gör ökning i var fjärde maska hela varvet
Varv 7
Fm maskor hela varvet
Varv 8
Öka i var 5 e maska
Varv 9
Fm varvet ut
Varv 10 öka i var 6 e maska
Fortsätt att öka varannat varv och fasta maskor varannat var tills du är nöjd med storleken
När du är nöjd gör ett varv med fm i bakre maskbågen
Nu ska du virka fm i 7 varv och du behöver minska jämt fördelat över varven.
Första varvet gjorde jag ingen minskning
Varv två förslagsvis kan du gör minskning med 5 fm jämt fördelade.
Minskningen beror också på hur stor studentmössa du har gjort.
Titta och bedöm själv vilken minskning som blir snyggast på din mössa
Varv 7 virkar du i bakre maskbågen
Byta till svart garn och virka 3 varv fm
Sen är det dags att virka skärm
Skärm:
Måtten nedan är till en vuxenskärm
Vill du ha mindre skärm -gör färre halvstolpar!
Varv 1: 2 sm, 3 fm, 35 halvstolpar, 3 fm, 2 sm.
Varv 2: Hoppa över en mask, 2 sm, 3 fm, 33 halvst, 3 fm, 2 sm (hoppa över sista sm på varv 1)
Varv 3: Hoppa över 1 sm, 3 sm, 4 fm, 27 hst, 4 fm, 3 sm, (hoppa över sista sm)
Varv 4: Hoppa över första sm, 3 sm, 4 fm, 25 hst, 4 fm, 3 sm (hoppa över sista sm)
Virka smygmaskor längs skärmen
Liten blomma
Falkgarn Emma soft 50 gr gul och blå
Börja med Emma soft blå och gör 2 lm
Virka 4 fm i andra lm från nålen.
Ta av och byta till gult garn
Virka 4 lm och virka sedan 1 stolpe i samma maska.
Virka 4 lm och sedan 1 stolpe i nästa maska
fortsätt likadant runt så har du din blomma

