Mönster

Rib Stitch Mössa
GARNÅTGÅNG
H 24 cm x huvudomkrets 56 - 60 cm
Cosy: 100 - 150 g

Virkad i Go hand
m
mjuk bomulls m ades Cosy – en vidunderligt
ix i hög kvalié, so
m hå
men. 60% Bomul
l/40% Akryl, 50 ller forg/100 m.

Virknål: 3,5 - 4,5 mm
Virkfasthet: 20 hst/10 cm
Pompon
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GARNÅTGÅNG

FÖRKORTNINGAR
OCH FÖRKLARINGAR

H 24 cm x Huvudomkrets 56 - 60 cm
Cosy: 100 - 150 g

m
Maska
lm
Luftmaska
sm
Smygmaska
hst
Halvstolpe
vlm	Vändluftmaska, vänd sedan
på arbetet.
bmb
Bakre maskbågen
(..)	Innan slutet av varvet/raden
- anger antal maskor totalt.

Virknål: 3,5 - 4,5 mm
Virkfasthet: 20 hst/10 cm
Den angivna garnmängden är vägledande.

MÖSSANS STORLEK
Huvudmått mäts precis över ögonbrynen
och runt hela huvudet.

Rib Stitch Mössa - H 24 cm
Till alla storlekar - t.ex. 56 cm, (58 cm), 60 cm
Många vuxna storlekar är mellan 56 cm - 60 cm.

Viktigt om mönstret:
Luftmaskskedjan utgör HÖJDEN på mössan.
De virkade varvens slutliga längd, skall passa runt den önskade huvudomkrestsen.
Mönster:
Virka en luftmaskkedja, bestående av 63 lm.
Önskas mössan längre ökas antalet lm och om mössan önskas kortare minskas antalet lm.
Det virkas fram och tillbaka. Alla varv börjar i 2:a m från nålen och vänd med 1 vlm.
1.)
2.)
3.)

1 hst i varje m					
14 hst i främre 3:e maskbågen, 48 hst i bmb			
48 hst i främre 3:e maskbågen, 14 hst i bmb			

(62)
(62)
(62)

Varv 2 och 3 upprepas, tills arbetet mäter den önskade huvudomkretsen t.ex. 56 (58) 60 cm.
Tips:
Önskas större eller mindre huvudomkrets, virka fler eller färre varv.
Kontrollera under arbetets gång i förhållande till huvudomkretsen.

14

3:E MASKBÅGEN

3:e maskbågen är den närmaste vågräta
liggande maskbågen (se foto A).

Huvu

3:e maskbågen

rets

domk
A
Främre 3:e maskbågen är placerad på framsidan av arbetet under främre maskbågen.
Bakre 3:e maskbågen är placerad på bak
sidan av arbetet under bakre maskbågen.

Montering
Mössan viks dubbel och sidan virkas ihop på avigsidan med sm (foto 1 - 2).
Toppen på mössan dras i hop till en ”bukett” som sys ihop på avigsidan (foto 3).
Mössan vänds med rätsidan utåt.
Tryckknappen till pomponen sys fast i toppen av mössan och pomponen sätts på.
Vik upp uppslaget och sy fast (foto 4) - se till att det inte stramar.
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Brat at veta
Virknålens storlek & fasthet

LOT20192011

Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som
en person som virkar med virknål 4,0 mm. Vi har erfarit
detta från det team av virkeskor som jobbar med oss.
Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på
vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än
att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar
vi ett spann.

kvalitetsdesign i en unik stil

