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Varv 2: 2lm= 1:a hst, 1hst, X 2 hst mellan varje
hstX upprepa X-X, avsluta med 1 sm i andra
lm=24 hst
Varv 3: 2lm= 1:a hst, 1 hst mellan varje hst i varvet
före, sluta med sm l 2:a lm= 24 st
Varv 4: 2lm=1:a hst, 1 hst, 2 hst i samma hst X
1 hst, 2hst, 2hst X, X-X v ut, sluta med sm I 2:a
lm=40 hst
Varv 5: 2 lm=1:a hst, 1 hst mellan varje m avsluta
med sm I 2:a lm=40 hst
Varv 6: 2 lm=1 2 hst, 2 hst i följande hst, X-X v ut,
sluta med sm i 2:a lm (53 hst)
Varv 7: 2 lm=1:a st, 1 hst mellan varje hst, sluta
med 1 sm i 2:lm (53 hst)
Upprepa v 7 tills arbetet mäster 18 cm, byt till
mfg och virka som v 7
Byt till mönsterfärg och virka som v 7 i två v
Byt till bfg och virka 1 v fm.
Tag av garnet och fäst trådarna
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Varv 1: 2lm= 1:a hst, 7 11 hst ringen, avsluta med
en 1 sm i andra lm.=12 hst
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Lägg med bfg och virknål 8 mm upp 3 lm, slut
dem till en ring med 1 sm i 1:a lm
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Halvstolpen virkas så: 1 omsl om nålen, man tar
ner mellan hst i v före och drar upp garnet genom
omslaget och sedan drar man ner garnet genom
de båda maskbågarna på nålen
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Design & beskrivning:

LÄS HELA
MÖNSTRET
INNAN DU
BÖRJAR
STICKA
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Garn: SE MIG fg 204 och fg 202 alt Samo
Garnåtgång: 3 nystan (2 st fg 204) (1 st fg 202)
Storlek: 50-55 cm
Stickor: Stickor Pony 8 mm, Virknål Pony 8 mm
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Virkad mössa i halvstolpar och enkelt garn
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