Liten påskhare

Tips och råd
Vändmaska: Luftmaskan i början av varv är
endast en vänd-maska och räknas inte in i
maskantalet, förutom då det uttryckligen
står så i mönstret.
Avslutande smygmaska: Den smygmaska som
används för att fästa ihop första och sista
maskan på ett varv räknas inte in i
maskantalet och skall inte virkas i när du
vänder.
Uppläggningsvarv:
Virka
alltid
i
uppläggningsvarvets bakre maskbågar,
förutom då det står något annat i
mönstret. Det gör att det ser prydligare
ut, då övre och nedre delen av arbetet ser
likadana ut. När du virkar i oanvända
maskbågar, virka då i båda maskbågarna på
samma sätt som när du virkar i andra
sorter maskor.
Rätsidan: Det är utsidan eller framsidan av
arbetet.
Avigsidan: Det är insidan eller baksidan av
arbetet.
Pm: Placera markör.

Maskor
Pfm: Pärl-fastmaska: Omtag, stick in
virknålen i maskan, omtag och dra garnet
genom maskan, låt en pärla glida ner till
virknålen, omtag och dra igenom båda
öglorna på virknålen.
2 fm tills: Stick in virknålen i maskan, omtag
och dra garnet genom maskan, stick
virknålen i nästa maska, omtag och dra
igenom garnet, omtag och dra garnet
igenom alla tre öglorna på virknålen.
3 fm tills: Stick virknålen i maskan, omtag
och dra igenom garnet, hoppa över nästa
maska, stick virknålen i nästa maska, omtag
och dra igenom garnet, omtag och dra
igenom garnet, omtag och dra garnet
igenom alla tre öglorna på virknålen.
Öm: öglemaska: Stick virknålen i maskan och
ta tag om båda garnen (garnet framför
fingret och garnet bakom fingret) med
virknålen, dra dessa genom maskan, dra
fingret ur öglan, lägg nytt garn om fingret,
omtag och dra omtaget genom alla tre
öglorna.
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mm – muschmaska: (omtag, stick virknålen i
maskan, omtag och dra igenom en ögla,
omtag och dra igenom de två öglorna på
virknålen) 3ggr, omtag och dra igenom all
fyra öglorna på virknålen.
Mmin – musch-minskning: *(omtag, stick
virknålen i maska, omtag och dra igenom en
ögla, omtag och dra igenom 2 öglor på
virknålen) 2 ggr, upprepa från * i nästa
maska, omtag och dra igenom alla fem
öglorna på virknålen.
Om du tänker använda pärlor, så trä på en
pärla för nosen och därefter två pärlor
för ögonen.
Varv 1: 2 lm, 2 fm i första lm, virka ett öra
*6 lm, fm i andra lm från virknålen, hst i
nästa lm, 1st i följande 2 lm, hst i nästa lm
**, fm i första lm, upprepa från * till **
för det andra örat, 3fm i första lm, sm i
andra lm, markera detta som rätsidan,
vänd. (6 fm och två öron)
Varv 2: 1 lm, 2 fm i var och en av de följande
3 fm, * virka öra (fm i nästa fm, placera
markör, fm i följande 3 fm, 3 fm i nästa
fm, virka längs andra sidan av lm i de
ovirkade maskbågarna, 2 fm i nästa lm, fm i
följande 3 lm, vik ihop örat på längden med
rätsidan utåt, kontrollera att den
markerade fm ligger emot nästa lm och
virka nu genom båda lagren, fm i nästa fm),
** 3 fm i nästa fm, upprepa från * till **
när du virkar nästa öra, 2 fm i var och en
av de följande 2 fm, sm i första lm, vänd.
(13 fm och 2 öron)
Varv 3: 1 lm, fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm,
fm i följande 2 fm, hoppa över örat, 2 fm i
nästa fm, fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm,
hoppa över örat, fm i följande 2 fm, 2 fm i
nästa fm, fm i följande 3 fm, sm i första
lm, vänd. (17 m)

Varv 4: 1 lm, fm i följande 8 fm, pfm i nästa
fm, fm i nästa fm, pfm i nästa fm, fm i
följande 6 fm, sm i första lm, vänd.
Varv 5: 1 lm, fm i varje fm, sm i första lm,
vänd.
Varv 6: 1 lm, (fm i följande 3 fm, hoppa över
en maska) 2 ggr, öglemaska i nästa fm, pfm
i nästa fm, öglemaska i nästa fm, (hoppa
över en fm, fm i följande 2 fm) 2 ggr, sm i
första lm, vänd. (13 m)
Varv 7: 1 lm, fm i nästa fm, (hoppa över en
fm, fm i följande 3 fm) 3 ggr, sm i första
lm, vänd. (10 m)
Varv 8: 1 lm, (2 fm i nästa fm, fm i följande 4
fm) 2 ggr, sm i första lm, vänd. (12m)
Varv 9: 1 lm, (2 fm i nästa fm, fm i följande 2
fm) 4 ggr, sm i första lm, vänd. (16 m)
Varv 10: 1 lm, (2 fm i nästa fm, fm i följande
3 fm) 4 ggr, sm i första lm, vänd. (20 m)
Varv 11 – 15: 1 lm, fm i varje fm, sm i första
lm, vänd.
Varv 16: 1 lm, fm i nästa fm, byt till vitt garn,
Mmin över följande 2 fm, byt till ordinarie
färg, fm i följande 3 fm, hoppa över fm, fm
i följande 3 fm, muschmaska i nästa fm,
hoppa över fm, fm i nästa fm, muschmaska i
nästa fm, fm i följande 2 fm, hoppa över
fm, fm i följande 3 fm, sm i första lm,
vänd. (16 m)
Varv 17: 1 lm, (hoppa fm, fm i följande 3 fm)
4 ggr, sm i första lm, vänd. (12 m)
Fyll med mjuk stoppning.
Varv 18: 1 lm, (hoppa över 1 fm, fm i nästa
fm) 6 ggr, sm i första lm, ta av garnet och
sy igen hålet.
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