Virkat pannband med flätmönster
Falkgarn Mitzy 100 gr
Virknål nr 9
Lägg upp 60 lm med Falkgarn Mitzy
Varv 1: Virka 1 stolpe i 3:e lm från nålen. Virka ytterligare 27 stolpar. Nu ska du virka lm igen.
Virka 34 lm (här är 2 lm inräknade att vända med)
Så här ska det se ut nu

Bild 1

Varv 2: Nu vänder du och virkar stolpar. Börja i 3:e lm.
När du kommer fram till stolparna från varv 1 ska du virka stolparna i bakre maskbågen hela
vägen.
Nu ska det se ut så här
Bild 2

Varv 3: Vänd och virka 2 lm Nu ska du virka stolpar i bakre maskbågen fram till flärparna
därefter virkas 34 lm.
Nu ska det se ut så här
Bild 3

Varv 4: Vänd och virka stolpar i 3:e lm från nålen. Virka stolpar hela varvet kom ihåg att virka i
bakre maskbågen när du kommer fram till den tjocka delen
Nu ska det se ut så här
Bild 4

Varv 5: vänd med 2 lm och virka stolpar i bakre maskbågen hela varvet ut. Ta av garnet men
lämna 10 cm garn (att sy ihop sedan)
Bild 5

Nu ska du virka i den första flärpen. Du ska göra stolpar i alla luftmaskorna

Se bild 6

När du virkat stolpar varvet ut vänder du med 2 lm och virkar stolpar i bakre maskbågen. Virka
fram till tjocka delen och därefter gör du 2 sm fram till flärpen i mitten och börja virka stolpar
längs mittenflärpen.

Se bild 7

Nu ska du ta av garnet men lämna en bit att sy med.
Så här ska det se ut nu

Bild 8

Nu kommer vi till det roliga FLÄTA. alla flärpar ska flätas ihop precis som en vanlig fläta.
Börja med flärpen som sitter lite på sniskan.
Gör en jämn fläta och se till att ingen flärp viks. I slutet av flätan ska vi sy ihop allt. Här är det
viktigt att det blir en rak kant för att allt ska sys ihop till tub sen

Bild 9

Lägg ihop med utsidan inåt och sy ihop.
Vänd och nu är dit fina pannband klart.
Lycka till!

Tills sist var jag ju bara tvungen att göra en mössa också.... Denna kallar jag min kattmössa
eftersom den har fått öron. Virkad i Mitzy garn den också.

Kattmössa
Falkgarn Mitzy 100 gr valfri färg
Virknål nr 8-9
Lägg upp 24 lm (eller fler eller färre vilket som passar just dig)
Virka stolpar i bakre maskbågen i 22 varv ( fler eller färre beror också på huvudstorlek)
Vik dubbel och sy eller virka ihop toppen och sidan.
Mät sedan ut hur stora öron du vill ha i varje hörn och sy.
Jag gjorde en extra kant längst ner på mössan som man sen kan vika upp. Den gjorde jag i 2 varv
halvstolpar och sedan ett varv med silvergarn.

