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Schal med Kärleksknutar
Storlek: S-L, för större gör en rad knutar (blommor) till.
Arbeta med: Virknål 3,0 och en Flower loom.
Garn: Mercan i två färger.

Gör hela blommor enligt Flower loom beskrivning = 2 varv på de yttre pinnarna och 2v på de inre.
På de halva blommorna, linda 1 varv på de yttre och 2 varv på de inre.
Gör 30 st hela och 8 st halva.
Kärleksknuten: *Förläng m på nålen till ca 1 cm, 1 omslag om nålen, drag omslaget genom m, stick in nålen
genom länken som blev till bakom den långa m, 1 omslag om nålen, drag igenom länken (=2m på nålen), 1
omslag, drag omslaget genom de 2 m på nålen* Upprepa *till*=1 knut
Gör en fm i en hel blommas yttre blad och gör 3 kärleksnutar (enligt beskrivingen), gör en smygmaska mellan
varje blad i 1:a fm. Tag av garnet och fäst tråden. Gör 1 fm i nästa blomma och gör 1 knut, 1 fm i 1:a blomman
(i mitten av blommans knut, den 2:a av de 3 knutarna). Gör en knut, 1 fm varannan gång i 1:a blomman och
varannan i den andra (=4 st). Fortsätt runt blomman. Smygmaska i 1:a fm, tag av garnet och fäst tråden.
Fortsätt att virka på blomman nr 3 bredvid.
När alla hela och halva blommor har bildat en trekantig schal, virka runt hela schalen med luftmaskbågar. Börja
i en sida med fm. 5 lm, 1fm jämnt över hela varvet. Gör ett extra varv i övre kant för bandet att knyta med.
Knyt bandet: Gör 4 lm, virka 10 st i första lm, ta ihop med smygmaska, virka 300 lm + 4 lm, gör 10 st i 4 lm
från nålen, ta ihop med en smygmaska. Fästa alla trådar. Trä i snodden i schalen.

1-4 = halva blommor
innehåller 12 blad

Resten = hela blommor
innehåller 24 blad
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