VIRKMÖNSTER

Josefine
Blus
Design: Sys Fredens | Hobbii Design
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MATERIAL

STORLEK

4 (4, 5, 5) nystan av Twister Solid,

S (M, L, XL)

färg 148

MÅTT

Bredd: 41 (44, 48, 51) cm

Virknål 4,5 mm
Maskmarkörer

Längd: 54 (56, 59, 62) cm

GARNKVALITÉ

MÖNSTERINFORMATION

Twister Solid, Hobbii
55% bomull, 45% akryl/
100 g = 400 meter

Oket virkas runt i mönster.

VIRKFASTHET
18 maskor och 18 varv = 10 cm
i räfflat mönster

Blusen virkas uppifrån och ner.
Kropp och ärmar virkas runt i spiral.

HASHTAGGAR FÖR SOCIALA
MEDIER
#hobbiidesign #hobbiijosefine

KÖP DITT GARN HÄR
http://shop.hobbii.se/josefine-blus

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till kundservice@hobbii.se.
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Mönster

FÖRKORTNINGAR
lm = luftmaska
hst = halvstolpe = omslag, hämta upp garn genom nästa maska = 3 öglor på nålen, omslag och
dra garnet genom alla 3 öglorna på nålen.

FÖRKLARING
1 räfflad hst: omslag, hämta upp garnet genom nästa maska (under de 2 länkarna bakom
främre maskbåge), omslag och dra garnet genom alla 3 öglorna på nålen (räfflad yta på rätsidan).
2 räfflade hst tills: Omslag, hämta upp garnet genom nästa maska (under de 2 länkarna bakom
främre maskbåge), hämta upp garnet genom nästa maska (under de 2 länkarna bakom främre
maskbåge), omslag och dra garnet genom alla 4 öglorna på nålen.
1 mönstermaska: 3 omslag, hämta upp garnet genom nästa maska (under de 2 länkarna bakom
främre maskbåge) = 5 öglor på nålen, omslag och dra garnet genom 2 öglor på nålen, omslag och
dra garnet genom 2 öglor på nålen, omslag och dra garnet genom återstående 3 öglor på nålen.

FASTMASKAUPPLÄGGNING
Gör en ögla och virka 2 luftmaskor, hämta garnet i den 1.a luftmaskan, gör ett omslag och
dra garnet genom de två öglorna på virknålen.
*Hämta garnet i den vänstra länken på den maska som precis har virkats = 2 öglor på virknålen,
gör ett omslag och dra garnet genom de två öglorna på virknålen *, upprepa från * - *.
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BLUS
Lägg upp 84 maskor med fastmasksuppläggning. Samla ihop till en ring med en smygmaska.
Halskant: 1 luftmaska (lm), 1 hst i varje maska (i bakre maskbåge). Avsluta varvet med en
smygmaska. Rätsidan har nu en räfflad yta.
Avsluta varje varv med en smygmaska.

OK
Varv 1: 1 lm, 1 räfflad hst i varje maska.
Varv 2, ökningsvarv: 1 lm, *5 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger
totalt = 14 ökade maskor = 98 maskor.
Varv 3, mönstervarv: 3 lm (ersätter 1 mönstermaska), 1 mönstermaska i varje maska.
Varv 4, ökningsvarv: 1 lm, *6 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger
totalt = 14 ökade maskor = 112 maskor.
Varv 5, mönstervarv: 3 lm (ersätter 1 mönster-hst), 1 mönster-hst i varje maska.
Varv 6 ökningsvarv: 1 lm, * 7 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger
totalt = 14 ökade maskor = 126 maskor.
Fortsätt på detta sätt med ytterligare 1 maska mellan ökningarna tills du har 224 maskor. Avsluta
med ett varv utan ökningar.
Härifrån virkas räfflad hst runt i spiral.
Endast storlek S
Varv 1: 1 lm, räfflad hst i varje maska varvet runt = 224 maskor.
Endast storlek M
Varv 1: 1 lm, *15 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 238 maskor.
Varv 2: 1 lm, räfflad hst i varje maska varvet runt och öka samtidigt 4 maskor jämnt fördelat på
varvet = 242 maskor.
Endast storlek L
Varv 1: 1 lm, *15 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 238 maskor.
Varv 2: 1 lm, hst i varje maska varvet runt.
Varv 3: 1 lm, *16 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 252 maskor.
Varv 4: 1 lm, räfflad hst i varje maska varvet runt och öka samtidigt 10 maskor jämnt fördelat på
varvet = 262 maskor.
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Endast storlek XL
Varv 1: 1 lm, *15 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska *, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 238 maskor.
Varv 2: 1 lm, hst i varje maska varvet runt.
Varv 3: 1 lm, *16 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 252 maskor.
Varv 4: 1 lm, hst i varje maska varvet runt.
Varv 5: 1 lm, *17 räfflad hst, 2 räfflad hst i nästa maska*, virka * - * 14 gånger totalt = 14 ökade
maskor = 266 maskor.
Varv 6: 1 lm, räfflad hst i varje maska varvet runt och öka samtidigt 16 maskor jämnt fördelat på
varvet = 282 masker.

DELA UPP FÖR KROPP OCH ÄRMAR
Med fastmasksuppläggning, lägg upp 9 maskor för ärmhål, hoppa över 47 (50, 54, 58) maskor för
ärm, virka 65 (71, 77, 83) räfflad hst, lägg upp 9 maskor för ärmhål, hoppa över 47 (50, 54, 58)
maskor för ärm, virka 65 (71, 77, 83) räfflad hst.

KROPP
Nu virkas runt i spiral med räfflad hst i varje maska.
Virka runt i spiral i kroppens 148 (160, 172, 184) maskor, på detta sätt:
Sätt en markör runt vardera ärmhåls mittersta maska.
Virka tills arbetet mäter 5 (5, 6, 6) cm från ärmhålen.
Avsluta varvet 4 maskor före en markör.
Minskningsvarv: *2 räfflad hst tills, 5 räfflad hst, 2 räfflad hst tills, virka fram till 4 maskor före
markören i motsatta sida, 2 räfflad hst tills, 5 räfflad hst, 2 räfflad hst tills = 4 maskor minskade.
Virka 5 varv med räfflad hst*
Upprepa från *-* 3 gånger till = 132 (144, 156, 168) maskor.
Virka rakt upp tills arbetet mäter 20 (20, 21, 22) cm från ärmhålen.
Avsluta varvet 3 maskor före en markör.
Ökningsvarv: *2 räfflad hst i samma maska, 5 räfflad hst, virka 2 räfflad hst i samma maska,
virka fram till 3 maskor före markören i motsatta sida, 2 räfflad hst i samma maska, virka 5
räfflad hst, virka 2 räfflad hst i samma maska = 4 maskor ökade.
Virka 3 varv med räfflad hst*
Upprepa från *-* 3 gånger till = 148 (160, 172, 184) maskor.
Virka rakt upp tills arbetet mäter 33 (33, 34, 35) cm från ärmhålen. Fäst trådarna.

ÄRMAR
Nu virkas runt i spiral med räfflad hst i varje maska.
Virka i de 56 (59, 63, 67) maskorna i ärmhålet. Sätt en markör runt ärmhålets mittersta maska.
Virka 8 (8, 7, 7) varv.
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Avsluta varvet 4 maskor före markören.
Minskningsvarv: 2 räfflad hst tills, 5 räfflad hst, 2 räfflad hst tills, fortsätt varvet runt =
2 maskor minskade.
Virka 7 (7, 6, 6) varv.
Upprepa de sista 8 (8, 7, 7) varv tills du har minskat 16 (18, 20, 22) maskor = 40 (41, 43, 45)
maskor.
Virka rakt upp tills arbetet mäter ung. 45 cm från ärmhålen.
Virka andra ärmen likadant.
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