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BLOGG-MÖNSTER
Mönstret finns även gratis på www.svartafaretab.blogspot.se

Nr. 913-0051

Virkad ” Mora-Nissemössa” i Ulrika
100% superwash ull
Storlek: baby - herr
Garnalternativ med samma masktäthet: (tänk på att garnåtgången kan ändras vid byte av garnkvalitet)
Freja (100% akryl)
Soft Lama (100% baby lama)
Matilda (100% merc bomull)
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BLOGG-MÖNSTER    NR. 913-0051

Mössa ”Mora-Nisse”
ULRIKA 100% superwash ull (Garnalternativ: Freja 100% akryl, Matilda 100% bomull, Soft Lama 100% baby lama)

Storlek:  Baby  Baby/barn  Barn/vuxen Vuxen  Vuxen 
Huv.omkr: ca 42-45 cm  46-49 cm  50-53 cm  54-57 cm  58-61 cm  
Garnåtgång: 1 n.fg. 1 (45 röd) 1 n.fg. 1 (45 röd) 2 n.fg. 1 (45 röd) 2 n.fg. 1 (45 röd) 3 n.fg. 1 (45 röd)
  1 n.fg. 2 (04 vit) 1 n.fg. 2 (04 vit) 1 n.fg. 2 (04 vit) 1 n.fg. 2 (04 vit) 1 n.fg. 2 (04 vit)
  
Virknål:  Svarta Fåret 4 mm

Virkförklaringar: 
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X – X till önskat antal lm.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m och drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.

Virkfasthet: 19 fm med virknål 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera virkfastheten noga, då denna mössa är fast virkad. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Virkar du 
för fast, byt till en grövre virknål. Stämmer inte virkfastheten får mössan fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
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Alla storlekar: Virka varv 1-13
Virka 2 lm med fg 1.
Varv 1: Virka 6 fm i den 2:a m från nålen. Fortsätt virka runt.
Varv 2: Virka 2 fm i varje m = 12 fm.
Varv 3: Virka X 1 fm i 1:a m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 18 fm.
Varv 4: Virka X 1 fm i var och en av de 2 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 24 fm.
Varv 5: Virka X 1 fm i var och en av de 3 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 30 fm.
Varv 6: Virka X 1 fm i var och en av de 4 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 36 fm.
Varv 7: Virka X 1 fm i var och en av de 5 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 42 fm.
Varv 8: Virka X 1 fm i var och en av de 6 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 48 fm.
Varv 9: Virka X 1 fm i var och en av de 7 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 54 fm.
Varv 10: Virka X 1 fm i var och en av de 8 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 60 fm.
Varv 11: Virka X 1 fm i var och en av de 9 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 66 fm.
Varv 12: Virka X 1 fm i var och en av de 10 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 72 fm.
Varv 13: Virka X 1 fm i var och en av de 11 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 78 fm.

Baby
Varv 14-22: Virka 1 fm i varje m.
Varv 23-32: Virka enligt diagram.
Varv 36-38: Virka i fg 1, 1 fm i varje m. 

Baby/Barn
Varv 14: Virka X 1 fm i var och en av de 12 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 84 fm.
Varv 15-25: Virka 1 fm i varje m.
Varv 26-35: Virka enligt diagram.
Varv 36-38: Virka i fg 1, 1 fm i varje m. 

Barn/vuxen
Varv 14: Virka X 1 fm i var och en av de 12 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 84 fm.
Varv 15: Virka X 1 fm i var och en av de 13 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 90 fm.
Varv 16-28: Virka 1 fm i varje m.
Varv 29-38: Virka enligt diagram.
Varv 39-41: Virka i fg 1, 1 fm i varje m. 

Vuxen
Varv 14: Virka X 1 fm i var och en av de 12 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 84 fm.
Varv 15: Virka X 1 fm i var och en av de 13 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 90 fm.
Varv 16: Virka X 1 fm i var och en av de 14 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 96 fm.
Varv 17-31: Virka 1 fm i varje m.
Varv 32-41: Virka enligt diagram.
Varv 42-44: Virka i fg 1, 1 fm i varje m.

Vuxen
Varv 14: Virka X 1 fm i var och en av de 12 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 84 fm.
Varv 15: Virka X 1 fm i var och en av de 13 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 90 fm.
Varv 16: Virka X 1 fm i var och en av de 14 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 96 fm.
Varv 17: Virka X 1 fm i var och en av de 15 första m, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 102 fm.
Varv 18-49: Virka 1 fm i varje m.
Varv 50-59: Virka enligt diagram.
Varv 60-62: Virka i fg 1, 1 fm i varje m. 

Alla storlekar: Avsluta med en sm, Tag av garnet och fäst alla trådar.

Tofs
Gör en tofs genom att klippa ut två cirkelrunda kartongbitar som 
har en diameter på 35 mm (storlek baby och baby/barn) eller 55 
mm (övriga storlekar) och klipp sedan ut cirkelrunda hål i mitten 
av kartongbitarna på 20 mm i diameter. Sätt ihop kartongbitarna 
och vira garn, som är uppklippta i ca 2 meters längder, runt dem 
genom det inre hålet tills hela det inre hålet är fyllt med garn. 
Alltså fyll själva bågen med garn. I slutet kan du behöva använda 
en nål för att få igenom garnet. Klipp sedan upp tofsen närmast 
ytterkanten genom att sticka in en sax mellan kartongbitarna. 
Klipp sedan hela vägen runt ytterkanten. Vira en bit garn runt 
hela tofsen mellan kartongbitarna ett par varv och knyt åt hårt. 
Dra sedan av kartongbitarna. Använd ändarna av garnet som du 
knöt runt tofsen för att knyta eller sy fast tofsen på toppen av 
mössan.

Tips:
-När du byter färg ta det sista genomdraget av den föregående 
maskan med den nya färgen.

-När du virkar diagrammet och byter färg, dra lite extra i garnet 
som du fört bakom för att undvika att virka för hårt.

-Undvik att göra längre hopp än över 5 maskor med färgen du 
för bakom arbetet. Om det blir mer än 5 maskor i mönstret tvinna 
garnerna runt varandra efter ca 3-4 maskor, så att den färgen du 
virkar med ”låser fast” färgen som förs bakom.

-När du alternerar mellan två olika färger kommer garnerna att 
tvinna sig runt varandra. Ta för vana att tvinna upp garnerna efter 
varje varv för att underlätta virkningen.

-Ha gärna båda färgerna över vänster pekfinger när du virkar, 
detta underlättar om du behöver variera mellan färgerna ofta.

-Om du upplever att mössan blir för stor kan du virka de sista 
varven efter diagrammet med en mindre virknål.

Det här mönstret finns gratis på
wwww.blogspot.svartafaretab.se

OBS! För att texten skall komma rätt på mössan, vänd på diagrammet 
så att det läses upp och ned. Börja vid pil.

= fg 1 röd 45

= fg 2 vit 04


