
 

Gratis virkmönster: Tänk om jag satt på månen -
sängdekoration
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Månen virkas i Shamrock Yarns 100% Bomull 8/4, som är 100% bomull.
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Storlek

Månen mäter 3 x 6,5 cm

Material

Virknål strl 2,50 mm
Stoppnål till montering
Fyllvadd
Ev. maskmarkörer och varvräknare

Garnåtgång

Shamrock Yarns 100% Bomull 8/4

Shamrock yarns 100% bomull – 8/4 , färg 03 – natur, 6 gram

Förkortningar

fm - fast maska

sm - smygmaska

ökn - ökning (2 maskor i samme maska)

Tillvägagångssätt

Börja med att virka 6 fasta maskor i en magisk ring

Ökn x 6 (12)
1 fm, ökn x 6 (18)
1 fm, ökn x 9 (27)
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För att månen ska få rätt form, gör du härifrån en massa extra ökningar.

Ökn x 2, 5 fm, ökn, 4 fm, ökn x 4, 4 fm, ökn, 4 fm, ökn x 2 (37)
Ökn x 2, 1 fm + ökn x 8, ökn, 1 fm + ökn x 9 (57)



 



 

Ökn x 2, 11 fm, ökn, 12 fm, ökn x 4, 12 fm, ökn, 12 fm, ökn x 2 (67)
Ökn x 2, 29 fm, ökn x 4, 30 fm, ökn x 2 (75)



 

Nu är formen på plats och månen ska bara bli lite större - därför ska du virka två varv med fasta
maskor. 



 

Avsluta varvet med en sm och klipp av garnet, lämna en lång garnända (ca. 40 cm). 



 

Nu ska månen bara sys ihop, vik den på mitten och sy ihop i kantmaskorna. 

När du har sytt ungefär halvvägs, fyller du månen ordentligt med fibervadd ända upp i spetsen. 



 



 

Sy ihop nästan hela månen och fyll den helt innan du syr ihop den sista biten. 

Fäst änden och klipp av garnet. 
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