Virkad pelerin
Mönster: Mariann Lindholm, Käsityö-Elisa, Åbo
Garn: Vuorelma Veto eller teetee Pallas ca 300 g
Virknål: 4 eller enligt masktätheten
Masktäthet: 10 cm = 23 m och 9 varv rutor (rutvirkning).
Bredden på pelerin från nackens mitt ner till kanten är ca 40 cm
Om du vill göra pelerinen större, fortsätt med ökningar och gör rundeln större, innan du
viker den dubbel. Du kan också öka antalet varv i kanten. Observera att då ökar
garnåtgången.
Virka 8 luftmaskor (lm) och virka ihop med smygmaska (sm).
Varv 1: Virka i ringen 4 lm (= 1 stolpe (st)) #virka 1st, 1 lm#, upprepa # - # ännu 10
gånger (12 st) och virka varvet ihop med 1sm i tredje lm i början av varvet.
Varv 2: Virka i första lm 1sm, 4 lm + 1st, 1lm, #virka i följande båge 1st, 1lm, 1st, 1lm #
upprepa # - # varvet runt och avsluta som tidigare (varv 1)
Varv 3: Börja som vid varv 2 och virka till följande båge 1st, 1lm och till följande 1st, 1lm,
1st, 1lm. Upprepa dessa två grupper turvis varvet runt och avsluta varvet som tidigare.
Varv 4: Börja som vid varv 2 och virka i första och andra bågen 1st, 1lm till följande båge
en ökning d.v.s. 1st, 1lm, 1st, 1lm. Upprepa varvet runt.
Fortsätt de följande varven på samma sätt så, att ökningarna alltid kommer på samma
ställe och så att ökningarnas mellanrum växer.
När arbetet från mitten mäter ca 27cm (23 varv), vik arbetet dubbelt så att startpunkten
(ökningen) kommer vid den ena kanten.
Virka från ökningen 4 lm (=1st, 1lm), virka sedan runt varje ovanpå varandra liggande
luftmasksbåge 1st, 1lm hela varvet runt så att en halvcirkel bildas (arbetet är nu dubbelvikt
och ihop virkat).
Vänd arbetet och påbörja kanten:
Varv 1: 3lm, virka i första kedjan 1st, 2lm, 2st, # lämna 1st, hoppa över 1lm , virka löst
runt följande stolpe – från framsidan 1st och hoppa över 1lm, 1st emellan och virka i
följande båge 2st, 2lm, 2st # Upprepa hela varvet # - #. OM mönstren inte går jämt ut, kan
du öka med att virka en lös stolpe genast runt följande stolpe på ett lämpligt ställe.
Varv 2: 3lm, virka på samma ställen 2st, 2lm, 2st som vid föregående varv, men virka nu
en lös stolpe bakifrån runt stolpen.
Upprepa dessa två varv. När kanten är ca 17 cm (14 varv) eller enligt önskemål, avsluta
arbetet.

