Virkat hjärta och stjärna

INSTRUKTION

I samarbete med Josefine Bjørn Knudsen
Så här gör du en magisk ring:
Gör en lös garnögla och virka sedan
maskor runt öglan och garnänden.
När du har rätt antal maskor drar du i
garnänden för att snörpa ihop mitten.
Beskrivning
Virkad stjärna
Varv 1: 5 fm i mr (5).
Varv 2: öka 5 fm (10).
Varv 3: (1 fm, 3 lm, 1 fm i 2:a lm från
virknålen, 1 fm, 1 fm i nästa m) x 5.
Varv 4: (3 fm, 3 fm i spetsen, 2 fm) x 5.
Maska av.
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Virkat hjärta
Varv 1: 6 fm i mr (6).
Varv 2: (1 fm, 3 fm i nästa m) x 3 (12).
Varv 3: 2 fm, 3 fm i nästa m, (3 fm, 3 fm
i nästa m) x 2, 1 fm (18).
Varv 4: 3 fm, 6 st i nästa m, hoppa
över 1 m, 1 hst, 1 sm, 1 hst, hoppas över
1 m, 6 st i nästa m, 5 fm, 3 fm i nästa m,
2 fm.
Varv 5: 3 fm, (öka 1 fm, 1 fm) x 3, 1 sm,
hoppa över 1 m, 1 sm, (1 fm, öka 1 fm)
x 3, 6 fm, 3 fm i spetsen, 3 fm.
Maska av.
Förstärkning
Häll upp cirka 2 matskedar (msk) lacklim i en liten skål. Häll därefter i samma
mängd vatten.

Spänn upp dina virkade stjärnor och
hjärtan på en skumplatta eller en bit
tjockt papper och sätt fast dem med
knappnålar.
Doppa ett finger i det utspädda limmet och stryk på. Hjärtat/stjärnan ska
vara ordentligt våt.
Strössla med glitter och låt torka innan
nålarna plockas bort.
Stryk därefter på lite utspätt lim på
motsatt sida och strössla igen med
glitter. Låt dem torka helt.
Klipp en ca 15 cm lång tråd och trä i
nålen.
Trä nålen genom toppen och knyt
ihop ändarna. Klipp av trådändarna.

Material
Virknål: 2,5
Panduro Garn Cotton 8/4 – vitt
Nål, sax
Lacklim medium
Glitter
Knappnålar + skumplatta/tjockt papper
Förkortningar
fm = fast maska
hst = halvstolpe
lm = luftmaska
mr = magisk ring
sm = smygmaska
st = stolpe
öka = ökning

