Sweet Dreams babyfilt
Garn: Scheepjes Whirl, 1 nystan Melting Macaron 767
Virknål: 3,5 mm
Storlek: ca. 65*80 cm
Bra att veta
•
•
•

Filten virkas i varv, fram och tillbaka, tills nystanet
tar slut.
Vänd alltså efter varje varv.
Vill du göra en större filt; lägg upp fler luftmaskor i
början. Tänk på att alltid börja och sluta de
korsade stolp varven med en vanlig stolpe.

Virktermer
m - maska
lm – luftmaska
hö - hoppa över
fm – fast maska
st – stolpe
kors st - korsande stolpe
*-* - upprepas varvet ut
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Mönster
* Lägg upp 157 lm.
* Börja virka i 4:e lm från nålen.
1. 1 st i varje m.
2. 1 lm (vändmaska), fortsätt med 1 fm i varje m.
3. 3 lm, *hö 1 m, 2 st, 1 kors st i den överhoppade m*, avsluta med 1 st i sista m.
* Upprepa varv 2 och 3 tills filten når önskad längd.
* Avsluta med ett varv fm i varje maska och sedan ett varv med vanliga stolpar.
* Jag valde att göra smygmaskor tillbaka efter sista varvet med stolpar, för att inte den
kanten skulle bli så stretchig.

#annavirkpanna #sweetdreamsbabyblanket
Tänk på att mina mönster är copyrightskyddade. Detta mönster tillhör mig, Anna Nilsson
och jag har alla rättigheter till det. Jag ber er att inte dela mina pdf:er med andra, hänvisa
dem istället till mönstret på min blogg annavirkpanna.com.
Gå gärna med i min Facebook-grupp, AnnaVirkpanna's Hook Up, där alla är välkomna att
dela bilder på alster ni har gjort från mina mönster, ställa frågor ang mönster osv.
<3 Anna
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