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MÖSSA I VIT ALMA
Gör en ögla och virka 4 lm. Ta ihop till en ring.
Virka 14 dst i ringen. Fortsätt virka runt runt. Börja
varje varv med 3 lm. Ta ner i hela föregående
varvs maska, dvs båda maskbågarna.
V 1:

Virka 2 dst i varje maska = 28 m.

V 2:

Virka 1 dst i varje m men sticka 2 dst i var
4:e m = 35 m.

V 3:

Virka 1 dst i varje m men sticka 2 dst i var
5:e m = 42 m.

V 3:

Virka 1 dst i varje m men sticka 2 dst i var
6:e m = 49 m.

V 5–12: Virka 1 dst i varje m utan ökningar.
Avsluta med ett varv fm. Fäst lösa trådar och gör
en tofs och sätt på toppen av mössan
OBS: virka inte för löst. Garnet är mjukt och
poröst.
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dst = dubbelstolpe. Gör 2 omslag på
virknålen, det vill säga snurra garnet runt
virknålen två gånger. Kör in virknålen i nästa
maska. Dra upp garnet och dra genom
maskan. Du har 4 maskor på virknålen. Dra
garnet genom de 2 yttersta maskorna på
virknålen. Du har 3 maskor på virknålen. Dra
garnet genom de 2 yttersta maskorna på
virknålen. Du har 2 maskor på virknålen. Till
sist; dra garnet genom de 2 sista maskorna
på virknålen. Du har en dubbelstolpe!

• VIKT

fm = fast maska. Stick ner virknålen i föregående varvs maska och dra upp garnet.
Drag garnet igenom båda maskorna.
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lm = luftmaska.
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VIRKFÖRKLARINGAR
m = maska.

LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA
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Garn: Alma och Raggsocksgarn
Garnåtgång: 1 hg av varje sort
Virknål: 4,5 mm
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms design
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Virkad mössa och pulsvärmare
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PULSVÄRMARE I VIT ALMA OCH GRÅTT
RAGGSOCKSGARN
Virka med virknål 4,5 mm 24 lm i vit Alma, Ta ihop
till en ring. Virka 2 varv dst, runt, runt. Varv 3 och
4 virkas fram och tillbaka för att skapa ett hål för
tummen. Därefter fortsätt runt. Efter 5 varv byt till
grått raggsocksgarn och virka med dubbelt garn
ytterligare 5 varv dst.
Fäst trådar.

