Lyckoslantar
Material

Virktråd stl 10, små glaspärlor (42 till
blomman, 35 till stjärnan) 1,5 mm virknål.

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 både övre och nedre delen av
arbetet ser likadant ut. När du virkar i
oanvända maskbågar, virka då i båda
maskbågarna på samma sätt som när du
virkar i andra sorters maskor.
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Rätsidan: Det är utsidan eller framsidan av
arbetet.
Avigsidan: Det är insidan eller baksidan av
arbetet.

Specialmaskor:
Trä på pärlorna på tråden innan du börjar
virka 2:a sidan. Pärlorna placeras på
baksidan av maskorna som virkas.
Pst: Pärl-stolpe: omtag, stick in virknålen i
maskan, omtag och dra upp en ögla, omtag
och dra upp ännu en ögla på virknålen, släpp
ner en pärla mot virknålen, omtag och dra
tråden genom de sista två öglorna på
virknålen.
Pdst: Pärl-dubbelstolpe: två omtag, stick in
virknålen i maskan, omtag och dra upp en
ögla genom maskan, omtag och dra tråden
genom de första två öglorna på virknålen,
omtag och dra tråden genom ytterligare
två öglor på virknålen, släpp ner en pärla
mot virknålen, omtag och dra tråden genom
de sista två öglorna på virknålen.
Pp: pärl-picot: 2 lm, släpp ner pärla mot
virknålen, sm i andra lm från virknålen.

Blomma
1:a sidan: 1 lm, (1 fm, 6 lm) 5 ggr i första lm,
2 lm, st i första lm, klipp av garnet och
avsluta.
2:a sidan: Lika som första sidan. Klipp inte av
garnet, vänd.
Lägg de båda sidorna mot varandra. Var noga
så att lm-bågarna ligger mot varandra.
Lägg in ett litet mynt mellan de två lagren.
Virka nu genom båda lagren.

Varv 2: 1 lm, 2 fm i lm/st-bågen, 2 lm, (3 fm i
nästa lm-båge, 2 lm) 5 ggr, 2 lm i lm/stbågen, sm i första lm.
Varv 3: 10 lm, sm i första lm, (detta blir
hängaren), (7 pst i andra lm-bågen, sm
mellan 2:a och 3:e fm av de följande 4) 5
ggr, 7 pst i andra lm-bågen, sm i första lm,
klipp av garnet, avsluta och sy in
garnändarna.

Stjärna
1:a sidan: 2 lm, (1 fm, 6 lm) 4 ggr i första lm,
2 lm, dst i första fm, klipp av garnet och
avsluta.
2:a sidan: gör på samma sätt som första
sidan, klipp inte av garnet, vänd.
Lägg ihop de två sidorna så lm-bågarna ligger
mot varandra, lägg ett litet mynt mellan
lagren. Virka genom båda lagren.
Varv 2: 1 lm, 2 fm i lm/st-bågen, 2 lm, 4 fm i
nästa lm-båge, 2 fm) 4 ggr, 2 fm i lm/stbågen, sm i första lm.
Varv 3: 1 lm, [2 st, pdst, 10 lm (detta blir
hängaren), psm i första lm, pdst, 2 pst] i
lm-bågen, * 1 sm mellan 2:a och 3:e fm av
de följande 4 fm, [2 pst, pdst, pp, pdst, 2
pst]i lm, upprepa från * ytterligare 3 ggr,
sm i första lm, klipp av garnet, avsluta och
sy in trådändarna.
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