Virkat tärnljus till Lucia
Snart är det Lucia och det är dags att plocka fram alla Lussekläder. Hemma hos oss är det bestämt
att dottern ska vara tärna och tomte. Det ska firas Lucia både i skolan och i kören.
En tärna måste ha ett tärnljus och varför då inte ett virkat tärnljus. Med ett virkat tärnljus slipper
du batterier och De tål att tappas i golvet utan att gå sönder. Helt perfekt!
Det bästa av allt är att de är enkla att göra också..
Jag har använt Falkgarn Tanja 100 gr i röd, vit och gul. (Du kan med fördel använda dig av
Falkgarn Skotte också det blir lika fint).
Du börjar med Tanja Röd.
Gör en magisk ring med 5 fm slut ihop med smygmaska
Varv 1 : 2 fm i varje fm (10 fm)

Varv 2: Nu ska du bara virka i bakre maskbågen (se bild) 1 fm i varje maska (10 fm i bakre
maskbågen)

Varv 3-12: Fasta maskor. Vill du ha längre resp kortare tärnljus- lägg till eller dra ifrån antal
varv.
Varv 13: Virkas i yttre maskbågen. Nu ska här ökas i varje fm virkas det 2 fm (20 fm i
yttremaskbågen).
Varv 14-16: Fm i varje maska
Klipp av det röda garnet och fäst
Fyll tärnljuset med fyllnadsvadd
Nu ska vi göra det vita ljuset
Byt till Tanja vit.
Nu virkar du fm i inre maskbågen på det röda garnet.
Se bild.

Det ska vara 10 fasta maskor runt.

Virka 8 varv (eller fler om du tycker eller färre om du vill ha kortare ljus)
Fyll ljuset med vadd efter hand som du virkar sista varvet vitt ska du minska så att du har 8 fm
runt istället för 10 fm. Klipp av garnet och fäst.
Byt till Tanja gult
Virka fm i 2 varv
Nästa varv ska du öka så att du får 10 fasta maskor
virka 1 varv fm . Glöm inte att fylla med vadd efter hand
Nu ska du minska minska i varannan maska och till sist har du en topp fäst och tag av garnet.
Klar!
Just detta mönstret ger ett ganska litet ljus. Vill du ha ett större ljus lägg till fler maskor och eller
fler varv. Jag brukar variera ljusets storlek lite beroende på vilket barn som ska ha tärnljuset.
Mönstret ska ses som en vägledning.
Lycka till!
Annette Nilsson

