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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, http://intheyarngarden.blogspot.se/

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. 

[]   –  Upprepa insturktioner mellan parenteserna uppgett antal gånger. 
Det här är en upprepning på lägre nivå än **.

()   –  Instruktioner mellan parenteser görs i samma maska.

Tips:   Tips är skrivna med blå text.

{bild 1} – referens till bild 1.
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Specialmaskor, del 5

Snäckmaska (snäckm) - Hoppa 2 m, 5 st i nästa m , hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m.

Relief halvstolpe framifrån(relhst fr) -  

Gör ett omslag, för in virknålen framifrån och bakåt om specifierad maska, hämta garn och dra upp en 
ögla, omslag, dra igenom alla öglorna på nålen. 

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

Varv 36

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 5 bilderna.

Börja i en fm gjord efter de 2 fm som virkats i en 1-lmb i början på en kort sida. 
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 

*Hoppa över 3 m, 9 dst i nästa m, hoppa över 3 m, 1 fm i nästa m {bild 2 (obs, bilden visar en vanlig fm 
istället för den önskade fm i ymb, ursäkta för det! )}, virka 1 snäckm {bild 3}, hoppa över 3 m, 9 dst i nästa 
m, hoppa över 3 m, 1 fm i nästa m {bild 4}, 1 fm var i nästa 54 m 
{bild 5}* 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista 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 6}.

Maskantal: 320 m, (228 fm, 20 st, 72 dst) eller (224 fm, 72 dst, 4 snäckm).
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Varv 37

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

Börja i sista fm på någon av de långa sidorna, precis före en grupp av 9 dst.
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. Virka 1 fm var i nästa 3 m.

* 2 fm i nästa m {bild 2}, 1 fm var i nästa 2 m {bild 3}, 1 hst i nästa m, 1 st i nästa m, 1 dst var i nästa
3 m, 1 st var i nästa 3 m {bild 4}, 1 dst var i nästa 3 m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa m, 1 fm var i 
nästa 2 m {bild 5}, 2 fm i nästa m {bild 6}, 1 fm var i nästa 61 m {bild 7}.* 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista 4 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 8}.

Maskantal: 328 m, (276 fm, 8 hst, 20 st, 24 dst).
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Varv 38

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 8 bilderna.

Börja i andra fm av 2 som är gjorda i samma m i början av en kort sida. 
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 

* Virka 3 snäckm {bild 2}, 1 fm var i nästa 22 m {bild 3}, [virka 2 st i fmb på m från v35 (nedanför till 
vänster) {bild 4 och 5}, hoppa över 2 m, 1 fm var i nästa 4 m {bild 6}] upprepa 4 ggr {bild 7}, 1 fm var i 
nästa 18 m {bild 8} * 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista 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 9}.

Maskantal:  328 m (236 fm, 92 st) eller (224 fm, 32 st, 12 snäckm).

Tips: Det ska vara 5 maskor på v35 emellan 2 par av stolpar.
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Varv 39

OBS! För att förtydliga så har jag använt en annan färg än den tilltänkta i de första 11 bilderna.

Börja i den sista fm på en lång sida, precis före en snäckm. 
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. Virka 1 fm var i nästa 2 m {bild 2}.

* 2 fm i nästa m {bild 3}, [1 hst i nästa m, 1 st i nästa m, 1 dst i nästa m, 1 st i nästa m, 1 hst i nästa 
m, 1 fm i nästa m {bild 4}] upprepa 2 gånger , 1 fm i samma m som föregående fm {bild 5}, 1 fm var i 
nästa 25 m {bild 6}, [ 1 relhst fr var runt nästa 2 m (stolparna från v38) {bild 7,8 och 9}, hoppa över 2 m,
1 fm var i nästa 4 m {bild 10} ] upprepa 4 ggr, 1 fm var i nästa 20 m {bild 11}.* 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över 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 12}.

Maskantal:  336 m (264 fm, 16 hst, 16 st , 8 dst, 32 relhst fr).
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Varv 40

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

Börja i en fm gjord före de 2 fm i samma m i början av en kort sida.
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}.

* 1 hst i nästa m, (1 hst, 1 st) i nästa m {bild 2}, 1 hst i nästa m, 1 fm i nästa m {bild 3}, hoppa över 
3 m, 9 dst i nästa m, hoppa över 3 m, 1 fm i nästa m {bild 4}, 1 hst i nästa m, (1 st, 1 hst) i nästa 
m, 1 hst i nästa m {bild 5}, 1 fm var i nästa 69 m {bild 6}. * 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista  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 7}.

Maskantal:  352 m (284 fm, 24 hst, 8 st, 36 dst).
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Varv 41

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

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

Börja i en st som är gjord i samma m som en hst i början av en kort sida.
Gör 1 lm (räknas som 1 fm) eller gör en stående fm {bild 1}. 

* Hoppa över 2 m, 2 st var i nästa 4 m {bild 2 och 3}, (1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m {bild 4}, 2 st var i 
nästa 4 m {bild 5}, hoppa över 2 m , 1 fm i nästa m {bild 6}, 1 fm var i nästa 74 m {bild 7} . * 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista 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 8}.

Maskantal:  372 m (300 fm, 72 st) och 4 2-lmb.
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Varv 42

Det här varvet virkas endast i yttre maskbågen, YMB!

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

* 1 st var i nästa 93 m {bild 3}, (1 st, 2 lm ,1 st) i nästa 2-lmb {bild 4}. * 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista (1 st, 2 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: 380 m (380 st) och 4 2-lmb.
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Varv 43

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

* 1 hst var i nästa 95 m {bild 3}, (2 hst, 2 lm, 2 hst) i nästa 2-lmb {bild 4}.* 

Upprepa från * till * 4 gånger, hoppa över sista (2 hst, 2 lm, 2 hst) den sista gången.

Avsluta varvet med en sm i 2:a m på första 2 lm eller i den stående st.
Ta av garnet, dra igenom och fäst lösa trådar {bild 5}.

Maskantal:  396 m (396 hst) och 4 2-lmb.

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

Storlek efter 43 varv: Ca 45 cm bred.

© Charlotta Wadman, In the Yarn Garden, 2016. All rights reserved.

Varv 43


	In the Yarn Garden CAL 2016 – Del 5 , Varv 36-43.
	Symboler
	Specialmaskor, del 5

