
Merc. 12/3 

Garnet kommer från 652-313
Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

GARDIN MED TULPANER     652-313
STORLEK: Ca 44/47 x 110 cm.
Garn: Merc. 12/3  250 g 
Virknål nr 1,5 eller enligt handlag.

ARBETSBESKRIVNING
Lägg upp 201 + 3 lm för vändningen. Börja genom att 
virka 1 st i den 4:e lm räknat från virknålen och virka 
därefter 200 st. V 2: Virka 3 lm i början på varvet = 
varvets 1:a st och virka därefter 9 st = 3 ifyllda rutor, 
virka *2 lm, hoppa över 2 m, 1 st *, upprepa *-* yt-
terligare 2 gånger = 3 tomma rutor, *6 st, 2 lm, hoppa 
över 2 m, 1 st, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 st *, upprepa 
*-* ytterligare 3 gånger, 12 st, 2 lm, hoppa över 2 m, 
1 st, 2 lm, hoppa över 2 m, 7 st, *2 lm, hoppa över 2 
m, 1 st *, upprepa *-* ytterligare 34 gånger och gör på 
slutet 6 st. Fortsätt att virka enligt diagrammet från v 
3 och framåt. När du minskar med en ruta i slutet på 
varvet, vänd då bara före den. När du minskar med 
en ruta i början på varvet hoppa då över 3 st med 3 
sm. När du ökar med en ifylld ruta i slutet på varvet 
virka då i varvets sista st:s nederkant en ny st, gör 
en sådan st 3 gånger. När du ökar med en ifylld ruta 
i början på varvet virka då i slutet på föregående v 
5 lm, vänd och virka i den 4:e lm räknat från virknå-
len den 1:a st och virka nästa st i den 5:e lm. OBS: 
mönsterrapporten i nederdelen och i tulpanmönstret 
byts ej samtidigt, upprepa mönsterrapporter enligt 
diagrammet. Gör till sist andra änden av gardinen 
på motsvarande sätt som startkanten.

MONTERING
Spänn ut gardinen och fäst i med hjälp av knappnålar 
på ett jämnt underlag enligt de önskade måtten, fukta 
genom att spraya, låt torka.

 I DIAGRAMMET
 = 1 st, 2 lm
 = 4 st
 = 7 st, och så vidare

Mönsterrapport i överdelen, 
             upprepa v.
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Mönsterrapport i nederdelen, upprepa
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