Timeless Poncho - Twister
Material:
•
•

Virknål nr. 4
Hobbii Twister

Köp garn och tillbehör här:
http://shop.hobbii.se/timeless-poncho
Mått/storlek:
S/M: L: Ca. 55 cm från hals till spets. B: Ca. 34
cm från hals och ner över skuldran.
L/XL: L: Ca. 63 cm från hals till spets. B: Ca. 40
cm ffrån hals och ner över skuldran.

Garnåtgång:
S/M: Ca. 250g (1 nystan)
L/XL: Ca. 320g (2 nystan)
Förkortningar:
Lm: Luftmask
M: Mask
Fm: Fastmaska
St: Stolpe
Relieff st bakifrån: Reliefstolpe bakifrån
Lm-båge: Luftmaskbåge

Virkfasthet: 10 x 10 cm = 21m x 13 varv.
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Mönster – Vägledning finns nederst i mönstret:
Det virkas från mitten av nystanet och ut. Med storlek L/XL fortsätter det på nystan 2 utifrån och in.

1. Lägg upp 126 lm. Samla dem till en ring med 1 sm. Gör 1 lm, virka fm varvet runt. Avsluta med
1 sm. (126)
2. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i samma maska. Virka 1 st i de följande
62 maskorna. I nästa m virkas ”2 st, 2 lm, 2 st”. Virka 1 st i de följande 62 m. Avsluta med 1 sm.
3. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. Virka 1 st i de följande 66 m. I lm-mellanrummet virkas ”2 st, 2 lm, 2 st”. Virka 1
st i de följande 66 m. Avsluta med 1 sm.
4. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. Virka”2 st mellan de nästa 2 st från förra varvet, hoppa över 1 m”. Upprepa
”till” i allt 35 gånger. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st,
hoppa över 1 m”. Upprepa ”till” i allt 35 gånger. Avsluta med 1 sm.
5. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. ”Virka 2 st mellan 2 st från förra varvet”. Upprepa ”till” i allt 37 gånger. Virka
”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st från förra varvet”. Upprepa
”till” i allt 37 gånger. Avsluta med 1 sm.
6. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. ”Virka 2 st mellan 2 st från förra varvet”. Upprepa ”till” i allt 39 gånger. Virka
”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st från förra varvet”. Upprepa
”till” i allt 39 gånger. Avsluta med 1 sm.
7. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. ”Virka 2 st mellan 2 st från förra varvet”. Upprepa ”till” i allt 41 gånger. Virka
”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st från förra varvet”. Upprepa
”till” i allt 41 gånger. Avsluta med 1 sm.

8. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. ”Virka 2 st mellan 2 st från förra varvet”. Upprepa ”till” i allt 43 gånger. Virka
”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st från förra varvet”. Upprepa
”till” i allt 43 gånger. Avsluta med 1 sm.
9. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. Virka Relieff st bakifrån kring de följande 90 m. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lmmellanrummet. Virka Relieff st bakifrån kring de följande 90 m. Avsluta med 1 sm.
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10. Gör sm fram till lm-mellanrummet. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i lmmellanrummet. Virka Relieff st bakifrån kring de följande 94 m. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lmmellanrummet. Virka Relieff st bakifrån kring de följande 94 m. Avsluta med 1 sm.

Storlek S/m: Upprepa varv 4-10 i allt 5 gånger. Virka varv 4-8 en gång till och avsluta med 1 varv
fm. I spetsarna virkas 3 fm i lm-mellanrummet. Klipp garnet och fäst ändarna

Storlek L/XL: Upprepa varv 4-10 i allt 6 gånger. Virka varv 4-8 en gång till och avsluta med 1 varv
fm. I spetsarna virkas 3 fm i lm-mellanrummet. Klipp garnet och fäst ändarna

Önskar du en större poncho fortsätter du bara med mönstret tills du har önskad storlek.

Vägledning:
Varv 1:

1. Lägg upp 126 lm. Samla dem till en ring med 1
sm. Gör 1 lm, virka fm varvet runt. Avsluta
med 1 sm. (126)
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Varv 2:

1. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st).

2. Virka 1 st, 2 lm, och 2 st i samma maska.
(Nålen markerar den maskan)

3. Så här.

4. Virka 1 st i de följande 62 maskorna.

5. I nästa m virkas ”2 st, 2 lm, 2 st”.

6. Så här.
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7. Virka 1 st i de följande 62 m. Avsluta med 1
sm i den översta av de 3 lm som varvet
började med.

8. Så här.

9. Nu har det bildats en ”Spets” fram och bak.
Varv 3:

1. Gör sm fram till lm-mellanrummet.

2. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm,
och 2 st i lm-mellanrummet.
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3. Virka 1 st i de följande 66 m. I lmmellanrummet virkas ”2 st, 2 lm, 2 st”

4. Så här.

5. Virka 1 st i de följande 66 m. Avsluta med 1
sm i den översta av de 3 lm som varvet
började med.

6. Så här.

Varv 4:

1. Gör sm fram till lm-mellanrummet.

2. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm,
och 2 st i lm-mellanrummet.
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3. Virka”2 st mellan de nästa 2 st från förra
varvet. Nålen markerar var dina 2 st ska
virkas.

4. Så här.

5. Hoppa över 1 m, virka ”2 st mellem de nästa 2
st, hoppa över 1 m”.

6. Så här.

7. Upprepa ”till” i allt 35 gånger.

8. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet.
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9. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st, hoppa över 1
m”.

10. Så här.

11. Upprepa ”till” i allt 35 gånger. Avsluta med 1
sm i den översta av de 3 lm som varvet
började med.

12. Så här.

Varv 5:

1. Gör sm fram till lm-mellanrummet.

2. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm,
och 2 st i lm-mellanrummet.
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3. ”Virka 2 st mellan 2 st från förra varvet”.

4. Så här.

5. Upprepa ”till” i allt 37 gånger.

6. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet.

7. Virka ”2 st mellan de nästa 2 st från förra
varvet”

8. Så här.
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9. Upprepa ”till” i allt 37 gånger. Avsluta med 1
sm i den översta av de 3 lm som varvet
började med.

10. Så här.

Varv 6:

Varv 7:

Detta varv virkas samma som varv 5, men med 39 Detta varv virkas samma som varv 5 och 6, men
upprepningar på var sida i stället för 37.
med 41 upprepningar på båda sidor.
Varv 8:

Detta varv virkas samma som varv 5, 6 och 7,
men med 43 upprepningar på båda sidor.
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Varv 9:

1. Gör sm fram till lm-mellanrummet.

2. Lägg upp 3 lm (ersätter 1.st). Virka 1 st, 2 lm,
och 2 st i lm-mellanrummet

3. Nu virkas det Relieff st bakifrån kring de
följande 90 m. Nålen markerar var du ska ner
bakom maskan.

4. Så här.

5. Virka ”2 st, 2 lm, 2 st” i lm-mellanrummet.

6. Virka Relieff st bakifrån kring de följande 90
m.
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7. Avsluta med 1 sm i den översta av de 3 lm
som varvet började med.

8. Så här.

Varv 10:

Detta varv virka som varv 9, men med 94 Relieff
st bakifrån i stället för 90 Relieff st bakifrån.
Varv 11 och framåt:

Upprepa varv 4 – 10. Dessa upprepas som
beskrivits i texten.
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Mycket nöje☺
De vänligast hälsningar
Hobbii.se
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