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Mössa (Tjej)
Huvudomkrets: ca 54-58 cm. Mössan töjer sig lätt, därför passar den bra till flera storlekar.
Längd: ca 18 cm
Virkfasthet: 6 stgr = ca 10 cm; 1 stgr =3 st.
Garnåtgång: 1 nystan i fg 1, 1 nystan i fg 2.
Virknål: 4 mm.
Design & Beskrivning: Sanda Anton Henriksson 0707-300079, sanda70@spray.se
Obs! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för

Virka 5 lm och slut de till en ring med 1 sm.
fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, ,
V1: virka 14 st runt om ringen. Fortsätt virka runt.
byt till en finare virknål.
V2: virka 2 st i varje st på föreg. varv (28 st).
V3: virkas lika som v 2 (54 st).
V4: Byt till fg 2 lm, 1 fm i den 2:a st på föreg varv, X 2 lm, hoppa över nästa st på föreg. varv, 1 fm i nästa st X.
X-X, upprepas varvet ut (=28 lmb).
V5: Byt till fg 1, (3 lm(=1:a st) +1 st) om 1:a lmb, 2 st om var och en av de nästkommande lmb, på föreg. varv
(=28 stgr). Avsl varvet med 1 sm i 1:a st på samma varv.
V6: byt till fg 2, (3 lm+1 fm)om öglan mellan varje stgr på föreg. varv. Avsl varvet med 1 sm om 1:a lmb på
samma varv.
V7: Byt till fg1,( 3 lm(= 1:a st)+2 st)om 1:a lmb på föreg. varv, 3st om var och en av de nästkommande lmb på
föreg. varv. Avsl varvet med 1 sm i 1:a st på samma varv.
V8: Byt till fg 2,( 3 lm+ 1 fm) om öglan mellan varje stgr på föreg. varv. Avsl med 1 sm om 1:a lmb på samma
varv.
Upprepa V7 och V8, 5 ggr till.
V19: Byt till fg 1, (2 lm(= 1:a hst)+ 2 hst) om 1:a lmb på föreg. varv, 3 hst om varje lmb på föreg. varv. Fortsätt
virka runt
V20-V24: 1 hst mellan varje hst på föreg. varv. Avsluta sista varvet med 1 sm i sista hst på samma varv.
Blomman virkas i fg 2.
Virka 4 lm och slut de till en ring med 1 sm.
V1: virka 3 lm(=1: a st), 17 st runt om ringen. Totalt 18 st.
V2: Virka (5 lm+1 fm) i varannan st på föreg. varv (=9 lmb).
V3: (1 sm, 5 st, (4 lm+ 1 fm) i den 5:e st, 5 st) om varje lmb på föreg.varv.
Avsluta varvet med 1 sm i 1:a st på V1.
V4: (3lm+ 1 fm) runt om varannan st på V 1, (det virkas runt om st enl. följande: gör ett omslag, stick nålen runt
om stolpen på V1, från höger till vänster, gör ett omslag, drag igenom garnet och avsluta fm på vanligt sätt).
V5: ( 1 sm+ 5 st) om varje lmb på föreg. varv. Avsluta varvet med 1 sm om 1:a lmb på föreg. varv. Dra av garnet och lämna garn kvar för att sy blomman på mössan. Sy en pärla mitt på blomman.

