Lovikka & Julia
Mössa: 668-77

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

GARNET KOMMER FRÅN
GARNGROSSISTEN
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Garn: Lovikka samt Julia för montering
Garnåtgång: Lovikka 15 hg (6 orange, 4 röd, 3 brun, 2 gul), 1 nystan röd Julia
Storlek: one size
Virknål: nr 5
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design
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Effektfull poncho
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Tips:

• Dra ej ihop arbetet, virka inte för hårt.
• Byt färg när du själv tycker det passar. Det är lättast att virka med
änden vid färgbyte.
• Naturligtvis kan du använda de färger och färgkombinationer du själv
önskar på ponchon. Lovikka finns i många ljuvliga färger, så skapa din
		 alldeles egendesignade poncho.
Beskrivning av rutorna (virka 20 stycken):
Lägg upp 4 lm och ta samman till en ring. Gör 12 stolpar i ringen ( = första varvet). På slutet
av varje alla varv, ta med 1 sm i föregående varvs m.
Varv 2

2 stolpar i den yttre maskbågen hela varvet ut = 24 m

Varv 3

Ta nu alla kommande varv i hela maskbågen från föregående varv. Virka 5 lm, ta
ner i 3:e maskbågen en fm. Fortsätt på samma sätt runt hela varvet tills du har 8
lm-bågar.

Varv 4

Vilka i första lm-bågen 1 fm, 1½ stolpe, 1 stolpe, 2 dubbel-stolpe, 1 stolpe,
1½ stolpe. Fortsätt likadant varvet ut.

Varv 5

Virka 5 sm upp till toppen av spetsen på den första trekanten (du har 8 trekanter). Gör sedan 8 lm, ta samman på nästa topp med 1 fm.

Varv 6

Virka 10 stolpar i varje luftmaskbåge, och emellan 2 lm.

Varv 7

Börja med 8 lm. Ta ner i mitten av stolpstaketet på föregående varv med 1 fm.
Virka 5 lm. Gör en stolpe mellan staketen, över de två lm på föregående varv.
Fortsätt med fm i mitten av staketen och stolpar emellan. Och 5 lm. Sluta med
1 sm i föregående varvs maskbågei 3:e öglan.

Varv 8

Virka 3 lm, 3 dubbelstolpar, 1 stolpe, 5 lm och 1 fm i föregående varvs fm. 5 lm,
1 stolpe i föregående varvs stolpe. 5 lm, 1 fm, 5 lm (nu kommer nästa hörn). 1
stolpe, 3 dubbelstolpar, 1 stolpe i föregående varvs stolpe. Fortsätt runt. Då har
du en fyrkantig ruta. Detta är avigan. Vänd på rutan och sätt i ca 20 cm långa
bitar av garnet i mitten av de färger du använt.

Du behöver inte fästa trådarna, utan låt dem hänga, det blir en del av dekorationen och
av ponchon. Virka 19 rutor till.

Tvätta rutorna i maskin på ett kortprogram (ca 45 min) i 40 °. Det är bäst att inte ha fler än
5 rutor åt gången. Fler rutor ger för mycket krympning, då det blir för många som slåss
med varandra. OBS, torka inte i torktumlare! Ta ut de fuktiga rutorna och dra ut dem till en
storlek på 20 x 20 cm. Lägg dem plant och låt dem torka.
Sy ihop ponchon enligt skissen, med röd Julia (eller annat starkt och bra garn i passande
färg).
Klipp till ca 20 cm långa trådar i valfri färg/färger av Lovikka. Sätt dem dubbelt på
ponchon, så slutresultatet är ca 10 cm långa fransar. Sätt fast cirka sju fransar rutsida.

Sy ihop halva
rutan, eller så
halsen passar
bra på dig.
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