DMC Crochet

Cocoon – Nätmönster
Designad av Rivija Kretaviciene
Lätt att virka, perfekt för en nybörjare.
Var vänlig läs hela mönstret och alla instruktioner noga innan ni börjar virka. Använd bilderna på mönstret
som en extra guide vid montering. För att virka tubhalsduken med nätmönster i andra färger, se aktuellt
färgsortiment för Cocoon garn.
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Förkortningar
lm - luftmaska
fm - fast maska
sm - smygmaska
st - stolpe
[ ] - totalt antal maskor
* - repetera
instruktionerna efter
asterisken så många
gånger som anges
Svårighetsgrad: nybörjare
Ungefärlig tillverkningstid: 1,5 timmar
Material
DMC Cocoon garn
1 x 100 g nystan av färg 010 orange
Virknål: 20 mm
Stoppningsnål
Storlek (ungefärlig)
80-100 cm i omkrets x 25 cm hög
Metod
Denna design virkas runt i varv som avslutas med 1 sm. Avslutningsvis sys en knapp fast till halsduken.
Mönstrets början
Med 20 mm virknål virkas 40 lm löst med en jämn masktäthet, avsluta med 1 sm till första lm, var försiktig så att
inte lm-kedjan vrids.
Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i var lm varvet ut, avsluta med 1 sm till första fm från föregående varv. [40 m]
Varv 2: 5 lm, 1 st i 2:a fm från nålen, *1 lm, hoppa över 1 fm, 1 st i nästa m* repetera varvet ut.
Varv 3-7: 5 lm, 1 st i 1:a st från föregående varv, * 1 lm, hoppa över lm-öppningen, 1 st i nästa st* repetera
varvet ut, avsluta med 1 sm till 1:a m från föregående varv.
Varv 8: 1 lm, * 1 fm i st från föregående varv, 2 fm i lm-bågen* repetera varvet ut, avsluta med 1 sm till 1:a fm.
Ta av garnet och fäst lösa garnändar.
Avslutningsvis
Fäst alla lösa garnändar.
Våtblockera arbetet.
Med en stoppningsnål och en bit garn sys knappen fast vid halsen.

