Guide för maskor och förkortningar (* kommer förklaras ytterligare)
Mc – magisk cirkel
lm - luftmaska
m- maska / maskor
Hö – hoppa över
lmbg – luftmaskbåge (för mer information om hur du ska läsa tex 2 2lmbg o.dyl
vänligen se ”Guide över maskor” )*
sm - smygmaska
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fm - fastmaska

ffm – förlängd fastmaska

st - stolpe
dst - dubbelstolpe

gr – grupp/grupper *
2st.tsm – två stolpar tillsammans*

2fm.tsm – två fastmaskor tillsammans*

rel.fram – relief framifrån*
rel.bak – relief bakifrån*
V - V stitch*
Picot*
Popcorn*
Toffee Popcorn*

2rel.st.fram.tsm – 2 relief stolpar framifrån tillsammans*
3dst.tsm- tre dubbelstolpar tillsammans*
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2dst.tsm – två dubbelstolpar tillsammans*
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tddst– tredubbel stolpe
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hst - halvstolpe

3st.tsm – tre stolpar tillsammans*
2rel.st.bak.tsm - två relief stolpar bakifrån tillsammans*
4st.tsm- fyra stolpar tillsammans*
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Guide över maskor
gr – grupp/grupper
En grupp består av flera stolpar eller dubbelstolpar som alla virkas tillsammans
i samma maska. I mönstret ser du hur många st eller dst du ska göra, till exempel:
3 st i gr = 3 st
2 st i gr = 2 st
3 dst i gr = 3 dst
2 dst i gr = 2 dst
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Du gör maskan så här:

te

2 st i gr - 2 stolpar i grupp

Gör omslag och dra virknålen genom maska/luftmaskbåge. Gör omslag och dra upp
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tråden genom maskan. Gör omslag och dra igenom 2 öglor – det ska vara 2 öglor på
din virknål. Gör omslag och dra virknålen genom samma maska/luftmaskbåge. Gör
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omslag och dra upp tråden genom maskan. Gör omslag och dra igenom 2 öglor. Gör
omslag och dra igenom alla 3 öglor på din virknål.
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2 dst i gr - 2 dubbelstolpar i grupp

Gör två omslag och dra virknålen genom maska/luftmaskbåge. Gör omslag och dra

h

upp tråden genom maskan. (Gör omslag och dra igenom 2 öglor) två gånger –det
ska vara 2 öglor på din virknål . Gör två omslag och dra virknålen genom samma
maska/luftmaskbåge. Gör omslag och dra upp tråden genom maskan. (Gör omslag
och dra igenom 2 öglor) två gånger – 3 öglor på din virknål. Gör omslag och dra
igenom alla 3 öglor på din virknål.
2st.tsm – två stolpar tillsammans
Två stolpar virkas tillsammans över två maskor
2fm.tsm – två fastmaskor tillsammans
Två fastmaskor virkas tillsammans över två maskor

2dst.tsm – två dubbelstolpar tillsammans
Två dubbelstolpar virkas tillsammans över två maskor
ffm – förlängd fastmaska
Samma som en fastmaska men då den placeras längre ner i ditt arbete
behåller du den lösare och den färdiga maskan ser längre ut
Rel.fram – Relief framifrån
Relief maskor framifrån görs runt den angivna maskan framifrån, när det är
möjligt gör detta runt maskans egna stolpe.

s
Si

Rel.bak – Relief bakifrån

Relief maskor bakifrån görs på samma sätt som relief maskor framifrån men
bakifrån, vilken typ av maska som ska göras beskrivs så här: rel.sm.bak, rel.fm.bak,
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rel.st.bak och så vidare
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V - V stitch

1 st, 2 lm, 1 st alla i samma maska
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Picot

Picot:er kan göras på olika sätt. I detta mönster kommer du använda två olika
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typer av picot:er och även en special som är markerad med ⭐. Du kommer veta
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vilken du ska använda med hjälp av det nummer och bokstaven bredvid maskan:
Nummer = numret bredvid picot indikerar hur många luftmaskor du ska göra
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Bokstav = a eller b indikerar vilken typ av picot du ska använda

a = en picot ”a” betyder att du för en sm genom den första lm

b = en picot ”b” betyder att du gör en sm genom toppen av den underliggande
maskan, i de två ”benen” som du ser
Picot markerad med en

⭐är en picot2b men den används för att fästa rankorna

(varven 40/41/42) och därför gör du den lite annorlunda. Så här: efter att ha gjort 2
lm gör du en sm i den angivna m och gör sen klart picot:en som vanligt
Till exempel:

I mönstret står: picot3a
Du virkar då: 3 lm och en sm i den första av de 3 luftmaskorna
I mönstret står: picot2b
Du virkar då: 2 lm och en sm genom toppen av den underliggande maskan
Popcorn
Gör 5 st i samma maska, ta bort din virknål och placera den i den första st, ta
upp din ögla och dra igenom, stäng med 1 lm
Toffee Popcorn
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Detta är samma som ett vanligt popcorn, men med den lilla skillnaden att du
ändrar färg för den mittersta/3:dje stolpen. För att göra detta lättast, ändrar du till din
andra färg innan du gör klart den 2:a st, och ändrar tillbaka till din första färg innan
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du gör klart den 3:dje st – fortsätt sen som vanligt. Klipp av tråden på din andra färg
och fäst den.
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2rel.st.fram.tsm – 2 relief stolpar framifrån tillsammans
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Denna maska görs precis som 2st.tsm men framifrån runt maskan
3dst.tsm – tre dubbelstolpar tillsammans
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Denna maska görs precis som 2st.tsm men men tre dubbelstolpar istället
3st.tsm – tre stolpar tillsammans

itc

Denna maska görs precis som en 2st.tsm men med tre stolpar
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2rel.st.bak.tsm – två relief stolpar bakifrån tillsammans

Denna maska görs precis som en 2st.tsm men bakifrån runt maskan
4st.tsm – fyra stolpar tillsammans
Denna maska görs precis som en 2st.tsm men med fyra stolpar
2 2lmbg – luftmaskbågar

Denna förteckning avser 2 stycken luftmaskbågar som består av 2 lm vardera

