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VIKTIGT: Tänk på att alla min mönster är upphovsrättsligt skyddade. Reproducering, publicering eller försäljning av material, 
bilder och texter är ej tillåtet. Du är välkommen att sälja dina alster gjorda efter mina mönster men tänk på att alltid skriva att 
mönstret är från In the Yarn Garden. Du är även välkommen att länka till min blogg.

Förkortningar

v Varv dst Dubbelstolpe

m Maska fmb Endast i främre maskbågen

lm Luftmaska ymb Endast i yttre/bakre maskbågen

sm Smygmaska lmb luftmaskbåge

fm Fast maska

hst Halvstolpe

st Stolpe

Symboler

**   –  Upprepa instruktioner mellan asteriskerna uppgett antal gånger. 

()   –  Instruktioner mellan parenteser görs i samma maska.

Tips:   Tips är skrivna med blå text.
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Specialmaskor, del 2

2 stolpar tillsammans (2 st tills) -  Gör ett omslag, stick ner virknålen i specifierad maska, dra upp en 
         ögla(3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på 
         nålen. Omslag, stick ner virknålen i nästa maska, dra upp en ögla 
         (4 öglor på nålen), omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen 
         (3 öglor på nålen), omslag, dra igenom de 3 sista öglorna.

Relief dubbelstolpe framifrån(reldst fr) -  Gör 2 omslag, för in virknålen framifrån och bakåt om 
         specifierad maska, hämta garn och dra upp en ögla * 
         omslag, dra igenom de första 2 öglorna på nålen*, 
         upprepa * till * 3 gånger. 

Stående maskor – Här hittar du en tutorial föe att göra en stående stolpe och det finns även länk till 
       tutorial för stående fastmaska.
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Beskrivning

Varv 11

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

Börja i någon 2-lmb. Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 
Virka 1 fm i samma 2-lmb {bild 2}.

* 1 fm i nästa 5 m {bild 3}, 1 hst i nästa m {bild 4}. Virka 2 st tills i de nästa 2 fm (hoppa alltså över sm!)
{bild 5}.  1 hst i nästa m, 1 fm i nästa 5 m {bild 6}, 2 fm i nästa 2-lmb. * 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppas över sista 2 fm den sista gången {bild 7}.

Avsluta varvet med en sm i första lm eller i den stående fm.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 8}.

Maskantal: Totalt 120 m, ( 96 fm, 16 hst, 8 2 st tills).
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Varv 12

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 6 bilderna.

Börja i någon 2 st tills. Virka 3 lm (räknas som 1 st) eller gör en stående st {bild 1}. 
Virka 1 st var i nästa 2 m {bild 2}.

* 1 hst var i nästa 2 m {bild 3}, 1 fm var i nästa 6 m{bild 4}, 1 hst var i nästa 2 m {bild 5},  1 st var i 
nästa 5 m {bild 6}* 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över de 2 sista st den sista gången {bild 7}.

Avsluta varvet med en sm i 3:e m på första lm 3 eller i den stående st.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 8}.

Maskantal: Totalt 120 m, (48 fm, 32 hst, 40 st).
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Varv 13

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 6 bilderna.

Börja i någon första fm i en grupp av 6 fm. Virka 2 lm (räknas som 1 hst) eller gör en stående hst {bild 1}. 
Virka 1 hst i nästa m {bild 2}.

* 1 fm var i nästa 2 m {bild 3}, 1 hst var i nästa 3 m {bild 4}, 1 st var i nästa 7 m {bild 5}, 1 hst var i 
nästa 3 m {bild 6}. * 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över de 2 sista hst den sista gången {bild 7}.

Avsluta varvet med en sm i 2:a m på första lm 2 eller i den stående hst.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 8}.

Maskantal: Totalt 120 m, (16 fm, 48 hst, 56 st).
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Varv 14

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

Börja i vilken maska som helst. Virka 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 
Virka 1 fm i varje m hela varvet runt. {bild 2 och 3}.

Avsluta varvet med en sm i första lm eller i den stående fm.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 4}.

Maskantal: Totalt 120 fm.
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Varv 15

Börja i en m precis ovanför en lång sm från v10 {bild 1}. Virka 3 lm (räknas som 1 st) eller gör en stående 
st {bild 1}. Virka 1 lm och gör 1 st i samma m {bild 2}.

* 1 st var i nästa 14 m  {bild 3}, (1 st, 1 lm, 1 st ) i nästa m {bild 4} * 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över (1 st, 1 lm, 1 st ) den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i 3:e m på första 3 lm eller i den stående st.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 5}.

Maskantal: Totalt 128 m, (128 st) och 8 1-lmb.
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Varv 16

Börja i någon 1-lmb. Virka 3 lm (räknas som 1 st) eller gör en stående st {bild 1}. 
Virka 4 st i samma 1-lmb {bild 2}.

* Hoppa över 1 m, 1 fm var i nästa 5 m  {bild 3}, 1 dst i m (fmb!) från v13 (placerad rakt ovanför spetsen 
på ett blomblad från mittblomman {bild 4 och 5}), hoppa över 1 m, 1 fm var i nästa 2 m, 1 dst i samma m 
(fmb!) från v13 {bild 6}, hoppa över 1 m, 1 fm var i nästa 5 m {bild 7}, hoppa över 1 m, 5 st i nästa 1-
lmb {bild 8}.* 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över de sista 5 st den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i 3:e m på första 3 lm eller i den stående st.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 9}.

Maskantal: 152 m, (96 fm, 40 st, 16 dst).
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Varv 17

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 4 bilderna.

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

Börja i den 3:e st i någon grupp med 5 st. Virka 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 
1 fm var i nästa 2 m {bild 2}.

* 1 hst var i nästa 14 m {bild 3},  1 fm var i nästa 5 m {bild 4}.* 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över de sista 3 fm den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i första lm eller i den stående fm.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 5}.

Maskantal: Totalt 152 m  (40 fm, 112 hst).
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Varv 18

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 7 bilderna.

Börja i första fm i någon 5 fm grupp. Virka 3 lm (räknas som 1 st) eller gör en stående st {bild 1}.  
Virka 1 st i nästa m {bild 2}.

* (1 st, 2 lm 1 st) i nästa m {bild 3}, 1 st var i nästa 2 m {bild 4}, 1 hst var i nästa 3 m {bild 5}, 1 fm 
var i nästa 8 m {bild 6}, 1 hst var i nästa 3 m, 1 st var i nästa 2 m {bild 7}* 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över de sista 2 st den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i 3:e m på första 3 lm eller i den stående st.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 8}.

Maskantal: Totalt 160 m (64 fm, 48 hst, 48 st) och 8 2-lmb.
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Varv 19

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 7 bilderna.

Börja i en st före en 2-lmb. Virka 2 lm (räknas som 1 hst) eller gör en stående hst {bild 1}. 

* 1 hst i nästa 2-lmb {bild 2}, 1 lm, 1 dst i 3:e st (fmb!) i gruppen av 5 st från v16 rakt nedanför {bild 3},
1 lm, 1 hst i samma 2-lmb {bild 4}. Hoppa över 1 m, 1 hst var i nästa 4 m {bild 5},  
1 fm var i nästa 3 m {bild 6}, 1 reldst fr runt dst nedanför från v16 {bild 7}, hoppa över 1 m, 1 fm var 
i nästa 3 m, 1 reldst fr runt dst nedanför från v16 {bild 8}, hoppa över 1 m, 1 fm var i nästa 3 m, 1 
hst var i nästa 4 m {bild 9}. * 

Upprepa från * till * 8 gånger, hoppa över sista hst den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i 2:a m på första 2 lm eller i den stående hst.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 10}.

Maskantal: Totalt 176 m( 72 fm, 80 hst, 8 dst, 16 reldst fr) och 16 1-lmb.

Grattis, du har nu klarat av andra delen av In the Yarn Garden CAL 2016! :)

Storlek efter 19 varv: Ca 23 cm bred över det bredaste stället.
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