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

Garnåtgång: Naturvit 3 härvor, Gul 1 härva, Grön 1 härva, Lila 1 härva
Virknål: 7,0
Mönsterformgivare och beskrivning: Veronica Fransson, veronica.fransson@studiomagenta.se, 0382-12559

3 st-tills = Virka 3 st men låt 1 m bli kvar för varje st för att sen dra igenom alla m. 1:a st i börja av varvet består av 3 lm.

Arbetet virkas runt och man vänder varje varv. Var noga med att det blir 60 fm eller 30 st 3st-tills + 1 m varje varv.

Lägg upp 29 m med naturvitt dubbelt garn, klipp av ena tråden och fortsätt bara med en tråd.

V1. 2 fm i den 2:a lm från nålen, 26 fm, fortsätt virka runt på andra sidan av lmkedjan och virka 2 fm i första lm, 26 fm, 2 
fm i sista lm, avsluta med 1 sm i 1:a fm från början av varvet = 60 fm, vänd och virka åt andra hållet.
V2-4. 1 lm, 1 fm i var och en av de 60 fm, 1 sm i 1:a fm, vänd. Efter 4 varv låt garnet hänga kvar.
V5. Gör kuddöppningen: ta 2 trådar naturvitt garn och drag igenom tråden 5 m från början av varvet, virka 20 lm, hoppa 
över 20 fm och ta ner hålen och drag igenom tråden genom både fm och lm, klipp av de 2 trådarna. Forsätt virka med 
enkel tråd 1 lm, 5 fm, virka 20 fm i den nyss gjorda lm-kedjan, fortsätt med 35 fm runt om = 60 fm, vänd.
V6-9.  som varv 2 = 60 fm
V10. Byt till gult garn. 3st-tills i första m, 1 lm, hoppa över 1m, *3 st-tills, 1 lm, hoppa över 1m* Upprepa *-* varvet ut. 
1sm i 1:a 3st-tills, vänd
V11. Byt till grönt, *3st-tills i lmb, 1 lm*, upprepa varvet ut. Avsluta med 1 sm i 1:a 3st-tills, vänd
V12. Naturvitt - som v 11
V13-16. Lila - som v 11
V17. Naturvitt - som v 11
V18. Grönt - som v 11
V19. Gult - som v 11
V20. Naturvitt, *1 fm i 3st-tills, 1 fm om lmb* Upprepa varvet ut. 1 sm i 1:a 3st-tills, vänd
V21-28. 1 lm, 1 fm i första m, 59 fm, 1 sm i 1:a fm, vänd 

Sy ihop kudden upptill.

Virka öppningen för innerkudden. Börja virka i nederdelen med insidan mot dig.
V1. 20 fm, vänd
V2. 1 lm, 5 fm, virka knapphålet: 3 lm, dra lm-kedjan bakåt, dra ur nålen ur lm-kedjan oc sätt in den i den 3.e fm som du 
gjort innan, sätt i toppen av virknålen i den sista lm. Snurra garnet runt nålen och dra igenom med 1 sm, virka 5 fm runt de 
3 lm, sätt nålen i den sist gjorda fm, snurra runt garnet och drag igenom alla maskorna med 1 sm. Nu är ett knapphål gjort, 
virka 7 fm, gör ett likadant knapphål, virka 6 fm och gör ett ett sista knapphål.

Tag av garnet och fäst trådarna väl. Sy i knappar, gärna fina träknappar och lägg i en innerkudde.


