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Virkad barnväst med fransar och
blommor

Virkad hatt med blommor

Storlek: 2-4-6 år
Plaggets mått
Längd: ca 22-26-31 cm
Övervidd: ca 60-66-42 cm
Garnåtgång:100-100-150gram till väst + restgarn till blommor
Virknål: 2,5 mm
Virkfasthet: 28 fm på vn 2,5 = 10 cm
Förkortningar: stolpe = st, luftmaska = lm, fastmaska = fm
Väst
Bakstycke:
Virka 84-93-102 lm + 1 lm. Vänd och virka fm tillbaka = 84-93102 fm.
Virka rutor enl diagram I tills arbetet är 8-11-15 cm. (börja v med
5lm = 1:a st +2 lm och sluta v med 1 st i 3:e lm). Virka 3 varv
med st och minska samtidigt för ärmhål i båda sidor 4-4½-5 cm
fördelat över 3 varv så här: minska 5,4,3m-6,4,3m-7,4,3m. Virka
vidare i mönster enl diagram II, med början på varv 2 (börja v
med 6 lm och avlsuta v med 1 dst i i 4:e lm). Virka tills arbetet är
22-26-30 cm. Tag av garnet och drag trådan genom sista m.
Höger framstycke: virka 42-45-51 lm + 1 lm. Virka fm som på
bakst. och enl diagram I och II som på bakstycket. Minska för
ärmhål i ena sidan som bak. När ärmhålen är 9-10-10 cm börjar
minskning för halsen i framkanten, minska på varje varv 10,2,2m
-11,2,2m -12,2,2m. Virka rakt upp tills framstycket är lika långt
som bakstycket.
Vänster framstycke: Virkas lika höger men åt andra hållet.
Montering och kanter: Pressa delarna under fuktiga dukar.
Virka eller sy ihop axlarna. Fäst alla lösa trådar.
Virka 1 varv med picoter runt ärmhål: *1fm där picoten ska virkas
3lm, 1fm i 1:a lm hoppa över 1 m. Upprepa från *. .
Montera ihop sidorna. Virka pickot-kant längs halsringningen
och framkanterna. Hoppa inte över någon maska i hörnen. Gör
en lm-ögla av 6 lm vid 1.a avmaskningen för halsen i höger sida
(ögla för knapp).
Sätt i fransar nertill i varannan ruta. Tag 8 trådar ca 20 cm långa.
Vik dubbla, trä trådarna från rätan till avigan och dra trådarna
genom öglan som bildas och dra till.

Storlek: 2/4-4/6 år (passar omkr. ca. 48/50-50/52 cm)
Garnåtgång: 50-50-50 gram till hatt + restgarn till blommor
Virknål: 2,5 mm
1:a st = 3 lm. 1:a fm = 1 lm. Avsluta med sm i lm.
Upprepa melan *-* varvet ut.
Lägg upp 8 lm, slut till ren ring med sm.
v1: Virka 16-17 st om ringen 		
v2: st i st *1lm, 1 st i nästa st* = 32-34 m
v3: *1 fm i lm, 1 fm i st*
v4:*1 st 1 lm* = 64-68 m
v5: *1 fm i st 1 fm om lm*
v6: *2 st 2 lm hoppa över 1 m*
v7: *2 st i st 2 lm*
v8: *st i st 2 st om lmb* =84-88st
v9: *st i st* öka 3 st över varvet. =87-91 st
v10: *st i st* öka 3 st på varvet = 90-93 st.
v11: *2st 2 lm hoppa över 1 st*
v12-17: *st i st 2 lm*
v18=v8
v19-20: = v9
v21: 6 lm 1 dst i samma m, hoppa över 3m *1 dst 3lm 1 dst i samma
m hoppa över 3m* sm i 3.e lm
v22: 6lm 1 dst i 1:a lmb *6 dst i nästa lmb, 1 dst 3lm 1 dst i nästa
lmb* sm i 1:a lm
v23: 6 lm 1 dst i 1.a lmb *1dst mellan 3:e och 4:e st, 1 dst 3lm 1
dst om lmb*
v24: = v22.

Blomma
Virknål: 2,5 mm
Lägg upp 6 lm, slut till en ring med sm. 12 fm om ringen
(om du vill virka med 2 färger, byt färg vid sista genomdraget på
sista fm).
v1: 4lm hoppa över 1fm *3lm hoppa över 1m 1 fm* = 6 lmb.
v2: i varje lmb virkas 1fm 1hst 3 st 1 hst 1fm.
Tag av garnet och fäst.
Virka 3 blommor till hatten och 7 blommor till västen (4 fram och
3 bak)

Diagram II (upprepa varv 2 och 3)

börja här

*

= luftmaska (lm)
v= fast maska (fm)
Diagram I (upprepa varv 2 och 3)
= stolpe (st)
= dubbelstolpe (dst)
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