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Garn: Scheepjes Color Crafter & Scheepjes Wanderlust
Färg 1 – Color Crafter 1080 Venlo
Färg 2 – Color Crafter 1035 Kampen
Färg 3 – Wanderlust 452 Lake Louise
Färg 4 – Color Crafter 1062 Dordrecht.
Färg 5 – Color Crafter 2018 Pollare.

Virknål: 4,0 mm
Storlek: ca 110 cm tvärs över.
Förkortningar:
⬧ m – maska
⬧ sm – smygmaska
⬧ lm – luftmaska
⬧ fm – fastmaska
⬧ st – stolpe
⬧ rbst – reliefstolpe bak
⬧ rbfm – relieffastmaska bak
⬧ halv stjärna – (3 st tsm) omslag, hämta i maskan, drag igenom två öglor, omslag,
hämta i samma maska, drag igenom två öglor, omslag, hämta i samma maska, drag
igenom två öglor, drag igenom fyra öglor. Första halva stjärnan = första st i första m,
andra st i andra m, tredje st i tredje m. Andra halva stjärnan = första st i tredje m,
andra st i fjärde m, tredje st i femte m.

Teckenförtydligande:
[-] – virkas i samma m
*-* - upprepa det som står mellan * så
många gånger det står angivet
(-) – antal maskor av varje sort efter
avslutat varv

Information:
⬧ Börja i ett hörn om inget annat anges.
⬧ Första stolpen ersätts av 3 luftmaskor
eller en stående stolpe.
⬧ Diagram återfinns på sida 5.
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Mönster:
Börja med färg 1.
Virka 5 lm, slut till en ring med en sm i första lm.
Varv 1: *3 st, 1 lm* om lm-ringen, upprepa *-* 5 ggr till (18 st, 6 lm).
Varv 2: Börja i en lm; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 rbst var om nästa 3 m*, upprepa *-* 5
ggr till (12 st, 6 lm, 18 rbst).
Varv 3: Börja i en lm; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 st var i nästa 5 m*, upprepa *-* 5 ggr
till (42 st, 6 lm).
Varv 4: Börja i en lm; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 2 lm, hö 1 m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m, 1 st, 2
lm, hö 1 m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 5 ggr till (18 st, 12 fm, 54 lm).
Varv 5: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 st i nästa, 3 lm, hö 2 lm-1 fm-2 lm, 1
st i nästa (i fg stolpe), 3 lm, hö 2 lm-1 fm-2 lm, 1 st i nästa (i fg stolpe)*, upprepa *-* 5
ggr till (30 st, 42 lm).
Varv 6: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 st, 1 st, 3 st om lm-bågen, 1 st i
nästa (i fg stolpe), 3 st om lm, 1 st, 1 st*, upprepa *-* 5 ggr till (6 lm, 78 st).
Byt till färg 2.
Varv 7: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 rbst var om nästa 13 m*, upprepa ** 5 ggr till (12 st, 78 rbst, 6 lm).
Varv 8: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 2 lm, hö 1 m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m, 1 st,
2 lm, hö 1 m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m, 1 st, 2 lm, hö 1 m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m, 1 st, 2 lm, hö 1
m, 1 fm, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* 5 ggr till (30 st, 24 fm, 102 lm).
Varv 9: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 st i nästa, 3 lm, hö 2 lm-1 fm-2 lm, 1
st i nästa (i fg stolpe), 3 lm, hö 2 lm-1 fm-2 lm, 1 st i nästa (i fg stolpe), 3 lm, hö 2 lm-1
fm-2 lm, 1 st i nästa (i fg stolpe), 3 lm, hö 2 lm-1 fm-2 lm, 1 st i nästa (i fg stolpe)*,
upprepa *-* 5 ggr till (42 st, 78 lm).
Varv 10: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1 st] om lm, 1 st, 1 st, 3 st om lm-bågen, 1 st i
nästa (i fg stolpe), 3 st om lm-bågen, 1
st i nästa (i fg stolpe), 3 st om lmbågen, 1 st i nästa (i fg stolpe), 3 st om
lm-bågen, 1 st, 1 st*, upprepa *-* 5 ggr
till (6 lm, 126 st).
Byt färg till 3.
Varv 11: Börja i ett hörn; *[1 st, 1 lm, 1
st] om lm, 1 rbst var om nästa 21 m*,
upprepa *-* 5 ggr till (12 st, 126 rbst, 6
lm).
Fortsätt upprepa varv 7–10 till önskad
storlek (jag har virkat 42 varv), byt färg
var femte varv, jag har varvat fem
färger enligt ordningen nämnd på
andra sidan.
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Kant:
Byt färg till 1.
Varv 1: Börja i ett hörn; *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om lm, 1 rbfm var om nästa 85 m*,
upprepa *-* 5 ggr till (12 fm, 6 lm, 510 rbfm).
Byt färg till 2:
Varv 2: Börja i ett hörn; [1 st, 1 lm, 1 st] om lm, börja första halva stjärnan i
lm/hörnet, 1 lm, gör sammanlagt 44 halva stjärnor (med 1 lm mellan varje) och sluta
sista stjärnans st i nästa lm/hörn*, upprepa *-* 5 ggr till (12 st, 264 lm, 264 halva
stjärnor).
Byt färg till 3.
Varv 3: Börja i ett hörn; *[1 fm, 1 lm, 1 fm] om lm, 1 fm var i nästa 89 m*, upprepa *-*
5 ggr till (6 lm, 546 fm).

Tassels:
Gör 6 stycken och sy fast i varje hörn.
Använd ett kreditkort, körkort, bonuskort eller liknande där du med en avklippt bit
garn placerar på kortsidan och sedan snurrar garnet 30 ggr om (garnet snurras alltså
över långsidan). Knyt den lilla biten garn på toppen av tofsen, ta sedan en annan bit
och snurra samt knyt runt tofsen en bit nedanför toppen. Klipp sedan upp botten och
frisera den lite. Använd Wanderlust eller Color Crafter (välj själv). Trä på en pärla
(om du vill) genom båda ändarna och sy sedan fast alla sex tassels i varsitt hörn av
filten.
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