VIRKMÖNSTER

Esmeralda
Balaclava

Design: Caroline Edal, Tarda Studio | Hobbii Design
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MATERIAL

1 (1) 1 nystan Divina färg Powder Blue (20)
1 (1) 1 nystan Divina färg Curry (31)
1 (1) 1 nystan Divina färg Rose (11)
1 (1) 1 nystan Divina färg Primrose (32)
1 (1) 1 nystan Divina färg Dusty Violet (19)
1 (1) 1 nystan Diablo Glitter färg Yellow
Ochre Gold (18)

STORLEK
S (M) L

MÅTT

Längd: 32 (34) 36 cm
Bredd: 18 (20) 22 cm

MÖNSTER INFORMATION

Esmeralda Balaclava håller dig varm under de
kalla vintermånaderna. Med startpunkt i ett
färgrikt camouflageprint med en glitter-twist,
blir utseendet unikt och modernt.

Virknål 3,5 mm

GARNKVALITET
Divina, Hobbii
65% Alpacka, 25% Polyamid, 10% ull
50 g = 150 m
Diablo Glitter, Hobbii
37% Akryl, 31% Polyamid, 28% Mohair, 4%
Polyester
25 g = 205 m

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiesmeralda

VIRKFASTHET

10 x 10 cm = 15 m x 10 v (stolp maskor)

FÖRKORTNINGAR

st = stolpe
m = maska
lm = luftmaska
nm = näste maska
*...*x = upprepa x gånger
sm = smygmaska

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

INFO OCH TIPS

Esmeralda Balaclava är gjord av en huvuddel med tillhörande ribbkant och hals-ribbkant.
Vid färgbyten kan det vara en fördel att under vissa delar behålla den förra färgen under den
nya färgen under tiden man virkar. Detta är dock inget man måste göra.
Var uppmärksam på vid varvets början att 1.a st i ett varv ersätts med 2 lm.

HUVUDDELEN
Lägg upp 20 (25) 30 luftmaskor.
Varv 1-10: *Börja med 2 lm och virka 1 st i nästa m. Gör 1 st i varje m* x10. Klipp garnet
(Diagrammen här under visar när det är dags för färgbyte)

Diagram (S)
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Diagram (M)

Diagram (L)

Börja i första m på första raden av fyrkanten med *2 lm. Virka 1 st i varje m längs 3 av
sidorna runt på fyrkanten. (På kantsida 1 och 3 där st är sidovända, sticks virknålen in
mellan själva stolpen. Detta görs 2 gånger per stolpe) Byta riktning när sista kantsidan är
virkad. *
Upprepa från * till * i 20 varv.
Börja på varv 21 med 2 lm. Gör 1 st. *Virka 2 st i 1 m*2 gånger. Gör 1 st i varje m tills det är
3 m kvar. *Virka 2 st i 1 m* 3 gånger. Avsluta med 18 (20) 22 luftmaskor och bind ihop med
motsatta kanten med en sm.
Diagram (S)
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Diagram (M)

Diagram (L)

RIBBKANT
Börja med Powder Blue (20) i sistnämnda sm med 7 lm. Byta riktning genom att hoppa över
den m närmast virknålen och virka fm i alla resterande lm. Fäst ribbkanten till kanten av
huvuddelen genom att föra virknålen genom 2.a tätaste maskan i kanten och gör 1 sm.
Hoppa över ytterligare en maska och gör 1 sm i nästa m.
*Vänd arbetet och byta riktning igen. Hoppa över de 2 sm och arbeta i den första maskan i
hals-ribbkanten. Virka fm i den bakre maskbågen i maskorna till och med näst sista maskan.
I den sista m virkas fm genom båda öglorna på maskan. Gör en lm, vänd arbetet och byta
riktning. För virknålen i 2.a maskan från virknålen i bakre maskbågen och fortsätt med fm i
varje m Fäst ribbkanten till kanten av huvuddelen på samma sätt som innan. *
Upprepa från * till * hela vägen runt om huvuddelen.
Fäst ribbkantens ändar genom att vända arbetet på avigsidan. *För virknålen genom
maskan på motsatta sidan och gör sm. *
Upprepa från * till * hela varvet upp.
Klipp garnet och för det genom öglan som avslutning.
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HALS-RIBBKANT
Börja med Primrose (32) på ett ställe i halsöppningen. virka 18 lm. Byta riktning genom att
hoppa över den maska som är närmast virknålen och virka fm i alla resterande lm.
Fäst ribbkanten till kanten av huvuddelen genom att föra virknålen genom närmaste m i
kanten och gör en sm. Hoppa därefter över en m i kanten och stick ännu en gång virknålen i
närmaste m och gör en sm.
*Vänd arbetet och byta riktning igen. Hoppa över de 2 sm och arbeta i den första maskan i
hals-ribbkanten. Virka fm i den bakre maskbågen i alla maskor till och med näst sista
maskan. I den sista m virkas fm genom båda öglorna på maskan.
Gör en lm, vänd arbetet och byta riktning. För in virknålen i 2.a maskan från virknålen i
bakre maskbågen och fortsätt med fm i 10 m. Vänd arbetet och byta riktning. Virka på
samma sätt fm i den bakre maskbågen i alla maskor till och med näst sista maskan igen. I
den sista m virkas fm genom båda öglorna på 1 fm som innan.
Gör en lm, vänd arbetet och byta riktning. För in virknålen i 2.a maskan från virknålen i
bakre maskbågen och fortsätt med fm i varje m och fäst ribbkanten till kanten på
huvuddelen genom att föra virknålen genom närmaste m i kanten och gör en sm. Hoppa
därefter över en m i kanten och stick ännu en gång virknålen i närmaste m och gör en sm.
*Vänd arbetet och byta riktning igen. Hoppa över de 2 sm och arbeta i den första maskan i
hals-ribbkanten. Virka fm i den bakre maskbågen i alla maskor till och med näst sista
maskan. I den sista m virkas fm genom båda öglorna på maskan.
Gör en lm, vänd arbetet och byta riktning. För in virknålen i 2.a maskan från virknålen i
bakre maskbågen och fortsätt med fm i varje m och fäst ribbkanten till kanten på
huvuddelen genom att föra virknålen genom närmaste m i kanten och gör en sm. Hoppa
därefter över en m i kanten och stick ännu en gång virknålen i närmaste m och gör en sm.
*x2 * upprepa från * till * varvet ut.
Fäst ribbkantens ändar genom att vända arbetet på avigsidan. *För virknålen genom
maskan på motsatta sidan och gör sm. *
Upprepa från * till * hela varvet upp.
Klipp garnet och för det genom öglan som avslutning. Till sist fästs alla garnändar.

Mycket nöje!
Caroline Edal, Tarda Studio
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