Virkade Sockor
Kylan har oss i ett järngrepp nu och det är varma kläder som gäller. Då är det extra skönt
med ett par varma sockor som är gosiga, snygga och bäst av allt håller tårna varma.
De flesta mönster på sockor är stickade och enligt mig lite krångligare att göra. Mina
Leonoresockor är busenkla och går snabbt att virka.

Virkade Sockor Leonore
Falkgarn Leonore 100 gr
Virknål nr 7
Gör en magisk ring med 4 halvstolpar
1a varvet öka i varje maska (8 fm)
2a varvet Öka i varannan maska
3e varvet öka i var tredje maska
4e varvet öka i var fjärde maska
5e varvet öka i var femte maska
6e varvet öka i var sjätte maska
Nu ska du virka runt i X antal varv.
Mäta på din fot (från tårna till fotryggens slut).
Nu ska du börja med hälen. Nu virkar du inte runt längre utan fram och tillbaka.
Räkna ut hur många maskor du behöver för att göra häl och fot.
Jag lämnade 10 maskor kvar.
Virka nu stolpar i X antal varv (mäta på din fot hur långt det ska vara).
Sy eller virka ihop hälen.
Gör ett varv stolpar på hälen och byt till halvstolpar på fotryggen.
Nu ska du göra mönster.
Gör 3 lm (första stolpen) och sedan 1 stolpe i nästa maska.
Hoppa över de 3 följande maskorna och gör sedan 2 stolpar i nästa, 1 lm, 2 stolpar i nästa.
Hoppa över 3 maskor gör 2 stolpar i nästa maska, 1 lm, 2 stolpar i nästa maska.
Fortsätt göra på samma sätt hela varvet. Slut varvet med en smygmaska i dina första tre lm.
Resterande varv börjar med 3 lm och 1 stolpe och sedan hoppar du till lm och gör
2 stolpar, 1 lm, 2 stolpar.
Enkelt mönster och du avslutar när sockorna är lagom lång.
Lycka till!

