Virkad babymössa i bomull
Garnåtgång:
50 (50) 100 g Hobbii Organic bomull
Material:
Virknål nr. 3
Evt. Pompom 10 cm.
Hobbii Organic bomull
Köp garn och tillbehör här:
http://shop.hobbii.se/virkad-baby-mossa-bomull

Storlek: 0-3 (3-6) 6-12 månader
Virkfasthet: 23 m x 27 rk = 10 x 10 cm

Förkortningar:
m: maska
lm: luftmaska
sm: smygmaska
fm: fastmaska
tsm: tillsammen
v: varv

Obs: Alla varv vänds med 2 lm. Det ökas och minskas på alla varv.
Maskantalet är det samma under hela arbetet.
Mössans mått innan montering:
Uppläggningskant: ca. 14 (15) 16 cm
Hel längd: ca. 34 (38) 42 cm

Mönster: Lägg upp 32 (34) 36 lm och vänd med 2 lm.
1. del: Snett mot höger.
1.varvet (räta): Virka 1 fm i 3é. lm från virknålen, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm
tillsamman, 1 fm = 32 (34) 36m.
Vänd med 2 lm.
2. varvet (aviga): Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm = 32
(34) 36 m.
Vänd med 2 lm..
Upprepa dessa 2 varv totalt 8 (9) 10 gånger = ca. 6,0 (6,6) 7,4 cm.
2. del: - Snett mot vänster.
1. varvet: Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm.
2. varvet: Virka 1 fm, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm tillsammans, 1 fm.
Upprepa dessa 2 varv totalt 8 (9) 10 gånger = ca. 12,0 (13,2) 14.8 cm
3. del: - Snett mot höger.
1. varvet: Virka 1 fm, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm tillsammans, 1 fm.
2. varvet: Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm
Upprepa dessa 2 varv totalt 7 (8) 8 gånger = ca. 17,0 (19,2) 20,8 cm.
Nu är halva mössan virkad.

4. del: - Snett mot vänster.

1. varvet: Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm.
2. varvet: Virka 1 fm, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm tillsammans, 1 fm.
Upprepa dessa 2 varv totalt 7 (8) 8 gånger.

5. del: Snett mot höger.
1. varvet: Virka 1 fm, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm tillsammans, 1 fm.
2. varvet: Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm.
Upprepa dessa 2 varv totalt 8 (9) 10 gånger.

6. del: - Snett mot vänster.
1. varvet: Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 2 m kvar, 2 fm i nästa m, 1 fm.
2. Varvet: Virka 1 fm, 2 fm i nästa m, fm tills det är 3 m kvar, 2 fm tillsammans, 1 fm.
Upprepa dessa 2 varv totalt 8 (9) 10 gånger.
Klipp av och fäst garnet.

Vägledning– Montering:
Sy ihop mössan på följande sätt:
Sy först ihop del 1. och 2. Sedan sys del 3. och 4 ihop. Därefter del 5. och 6. Till sist sys
uppläggningsvarvet ihop med sista varvet.

Klipp av och fäst trådarna.

Vägledning – Kant och knytband:

1. Börja vid ihopsättningen av del 1 och 6.

2. Virka fm i kanten fram till första ”spetsen”.
Här virkas det första knytbandet.

3. Virka 60 lm.

4. Virka smygmaskor hela vägen tillbaka i alla
lm.

5. Virka fm längs med kanten på mössan fram
till den sista ”spetsen” innan ihopsättningen
av del 1. och 6. Här virkas nu det andra
knytbandet. Virka 60 lm, virka sedan
smygmaskor hela vägen tillbaka i alla lm.

6. Virka fm längs med kanten på mössan hela
vägen runt. Avsluta med 1 smygmaska.

7. Klip garnet og hæft enden.
Montering af pompon:

1. Nu monteres den ena delen av tryckknappen
på toppen av mössan.

2. Sy fast knappen på toppen av mössan. Nu kan
din pompom knäppas fast på mössan.

Har du frågor om mönstret är du mer än välkommen att skriva till tine@hobbii.dk
Ha det så kul ☺
De vänligaste hälsningar Hobbii.se

