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ENKEL SOLHATT
SOM GÅR ATT GÖRA I ALLA STORLEKAR.

Best. nr: 23190-2051
Garn: Denna är gjord i vårt nya Emma garn 8/4 Färg 984 från Falkgarn

Garn: Emma, 984 Mintgrön
Storlek: Går att göra i alla storlekar
Virknål: 2,5

BESKRIVNING
Varv 1: 5 fm i en magisk ring.
Varv 2: 2fm i varje maska varvet ut.(10 maskor)
Varv 3: 1fm, 2fm i nästa maska varvet ut.(15
maskor)
Varv 4: 2fm, 2fm i nästa maska varvet ut.(20
maskor)
Sedan fortsätter man att öka på samma sätt, 5ggr/
varv, tills omkretsen är lika stor som huvudet som
ska ha hatten (gör den en aningen mindre eftersom det ibland tenderar att växa lite i efterhand,
man får prova sig fram på vägen). Bildens omkrets
är 45.5 cm.

SMÅ VIRKADE BLOMMOR

Därefter 1sm i första fasta maskan.
2 lm, 2st, 2 lm och 1sm i samma maska som
första smygmaskan.
I nästa maska görs:*1sm, 2 lm, 2st, 2 lm, 1 sm.*
Upprepa fyra gånger till.
Klipp av och fäst tråden på baksidan.

När man har ökat färdigt fortsätter man att virka
på utan att öka tills hatten är så hög som man vill
ha den. Bildens höjd är 14 cm.
Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar!

BRÄTTET

Brättet görs med 6 ökningar/varv jämnt utspridda över hela varvet, gör gärna ökningarna på
olika ställen på varje varv, för att brättet ska bli
runt och inte sexkantigt.
Första varvet på brättet görs i maskbågen närmast dig från rätsidan sett.
Nu är det bara att virka på som vanligt tills man
tycker att man har ett tillräckligt stort brätte.
Bildens brätte är 7,5cm.
Nu är det bara fantasin som ska komma
igång………. Jag virkade in 2 olika varv med
vitt Emma soft garn och gjorde sedan 5 små
blommor av olika Emma soft garns färger och
sydde på.
Börjar med 2 lm, 6 fm i den första luftmaskan.
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