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Halsduk

Vill du se mer av vår design?
Titta på vår hemsida 
www.garngrossisten.se

Storlek:  105 cm x 23 cm
Garnåtgång: 200 gram
Virknål: 5,0 mm 
Design och beskrivning: Sanda Anton Henriksson 0707-300079 sanda70@spray.se
Virkfasthet: 4 stgr = ca 6 cm

Lägg upp med 38 lm.

V1: Virka 2 st i den 4:e lm från virknålen, *hoppa över 2 lm, 2 st i nästa lm, hoppa över 2 lm, 2 st i nästa lm*. 
Upprepa *- * varvet ut. Avsluta med 1 st i sista lm. (= 12 stgr á 2st).

V2: Vänd, 3 lm (= 1:a st), 2 st mellan varje stgr ( virkas genom att virka 2 st mellan varje st på stgr). Avsluta varvet med 1 st mellan 
sista stgr och sista st på föreg varv.
Upprepa V2 tills längden på halsduken är uppnått.
Fortsätt virka runt hela halsduken en kant enl. följande:
V1: ( 4 lm +1 fm +4 lm +1 fm ) om varje kantst på de långa sidorna; ( 4 lm +1 fm +4 lm +1 fm ) mellan varannan st på de långa 
sidorna. Avsluta med 1 fm om 1:a lmb på samma varv.
V2: ( 4 lm +1 fm ) om varje lmb. Avsluta med 1 fm om 1:a lmb på samma varv.

Blommor ( 2 lika)
Virka 4 lm och slut de till en ring med 1 sm.
V1: Virka 16 st om ringen. Avsl med 1 sm i 1:a st på samma varv. Fortsätt virka runt.
V2: ( 4 lm +1 fm +4 lm +1 fm )mellan varje st på föreg varv (= 32 lmb).
V3: (4 lm +1 fm +4 lm +1 fm ) om varje lmb på föreg varv. Avsluta med 4 lm +1 fm om 1:a lmb på samma varv.
Snören till blommorna virkas i dubbelt garn enl. följande:
På avigsidan, stick nålen uppifrån och ner(lodrätt)mellan 1:a st och den 8:e st, på V1 och virka en lm kedja som är ca 45 cm lång. 
Lämna kvar garn för att sy fast blommorna på halsduken.
En blomma sys genom att fästa snören mitt på 20:e varvet på avisidan. Andra blomman sys genom att fästa snören mitt i näst sista 20:e 
varvet på rättsidan. Detta kan justeras efter önskemål.


