Virkad vårhatt med blommor
Ni vet när man bara vill vara ute och sitta i solen och njuta av vårens första strålar och
fåglarna som kvittrar. Våren är här och med den alla vackra färger. Vintermössan byts ut
mot en tunnare variant i bomull. Falkgarn Emma Soft 50 g finns i många fina färger och
passar perfekt när du vill virka en färgglad och fin vårhatt.
Virkad vårhatt med blommor
Falkgarn Emma Soft 50 gr lila, grå, orange, grön
OBS! virkad med dubbelt garn gör tjockare mössa!
Virknål nr 6

Varv 1: Gör en magisk ring och virka 10 stolpar i ringen
Varv 2: 2 stolpar i varje maska
Varv 3: 1 stolpe i första sedan 2 stolpar nästa maska. Fortsätt göra ökning med 2 stolpar i
varannan maska
Varv 4: 1 stolpe i de två första ökning med 2 stolpar i den tredje. Fortsätt göra ökning med 2
stolpar i var tredje maska.
Varv 5: 1 stolpe i de tre första maskorna och ökning med 2 stolpar i den fjärde maskan. Fortsätt
göra ökning med 2 stolpar i var fjärde maska
Varv 6: Nu kommer vi till mönstret. Börja virka 2 stolpar i samma maska, gör en lm och virka 2
stolpar i samma maska. Hoppa över tre maskor och gör sedan 2 stolpar i nästa maska, gör en lm
och sedan 2 stolpar i samma maska. Fortsätt så varvet ut. När du kommer till slutet gör du en sm
för att sluta varvet. Gör sm fram till lm från föregående varv
Varv 7: nu är du framme vid lm här ska du göra 3 lm (första stolpen) och sedan 1 stolpe, 1 lm, 2
stolpar
Fortsätt till nästa mönstergrupp och gör 2 stolpar, 1 lm, 2 stolpar
Gör likadant alla varv fram till önskad längd på mössan.
Byt färg och virka kant: istället för stolpar gör du nu halvstolpar och mitt emellan gör du en extra
halvstolpe

Virkade blommor
Falkgarn Emma 8/4 50 gr gul, orange, grå, rosa..
Nu har jag använt enkel tråd
Virknål nr 4
Virka 6 lm slut till en ring med en sm
Virka 1 lm och sedan 9 fm om ringen. Ta av garn och byt till annan färg.
Virka 4 lm gör sedan 2 dubbelstolpar i nästa maska, 4 lm och sedan 1 fm i nästa maska.
4lm och sedan 2 dubbelstolpar i nästa maska, 4 lm och sedan 1 fm i nästa.
Sammanlagt ska du ha 5 kronblad. Tag av garnet fäst och sy fast blomman på mössan.
Lycka till
Annette

