Siplicity ampel
Garn: Svarta Fåret TIlda
Virknål: 3.0 mm Clover Amour
Storlek: anpassningsbar
Extra: önskat antal pärlor som har hål lagom
stort att trä på luftmask-kedjan.
Virktermer
m - maska
lm - luftmaska
lmb - luftmaskbåge
lmk - luftmask-kedja
sm - smygmaska
fm - fast maska
st - stolpe
hö - hoppa över
2 st tills - 2 stolpar virkas ihop över angivna maskor
(-) - görs i samma m
*-* - upprepas varvet runt
Bra att veta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varje varv avslutas med en sm i första m om inget annat anges.
Totalt antal maskor inom ( ) i slutet av varvet.
Ampeln som jag har pärlor på passar en kruka med diameter 9 cm (mätt botten på
utsidan). På den har jag virkat tom varv 6 sen började jag virka uppåt.
Ampeln utan pärlor passar till en kruka med diametern 11 cm, där virkade jag tom
varv 7 sen började jag virka uppåt.
Mina amplar sitter inte ”hårt” på krukorna.
Mönstret blir ganska stretchigt.
Jag virkar sm tillbaka på ”upphänget” för att få det stadigare och för jag tycker det
blir finare än bara en vanlig luftmask kedja.
Varv 8 i mönstret är varvet som virkas när du har rätt storlek på botten på ampeln
och du ska virka rakt upp (kanterna).
Inledande stolpe på varvet görs med 3 lm.
Inledande 2 st tills görs enligt följande: 2 lm+1 st i nästa m.
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Mönster
1. 12 st i en magisk ring. (12 st)
2. *(1 st, 1 lm, 1 st) i samma m, 2 st i nästa m*. (24 st, 6x1-lmb)
3. Sm i lmb. *(2 st, 2 lm, 2 st), 2 lm, hö 2 st, 1 fm mellan andra och tredje st, 2 lm , hö 2 st*.
(24 st, 6 fm, 18x2-lmb)
4. *2 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 2 st, 2 lm, hö lmb, fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(36 st, 6 fm, 18x2-lmb)
5. *3 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 3 st, 2 lm, hö lmb, fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(48 st, 6 fm, 18x2-lmb)
6. *4 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 4 st, 2 lm, hö lmb, fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(60 st, 6 fm, 18x2-lmb)
7. *5 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 5 st, 2 lm, hö lmb, fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(72 st, 6 fm, 18x2-lmb)
Det går att justera storleken så den passar till en större kruka. Bara fortsätt öka på samma
sätt med 1 st mer på varje sida, tills du har önskad storlek.
När du har önskad storlek är det dags att virka ”rakt upp”.
8. *2 st tills över de första två st, 4 st, (1 st, 2 lm, 1 st) i lmb, 4 st, 2 st tills över de sista två st,
2 lm, hö lmb, fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(60 st, 12x2 st tills, 6 fm, 18x2-lmb)
Jag upprepade varv 8 totalt 10 ggr på båda mina amplar.
9. 1 lm, *6 fm, 1 fm om lmb, 45 lm, sm tillbaka längs lmk, 1 fm om samma lmb, 6 fm, 2 lm, hö
lmb, 1 fm i fm, 2 lm, hö lmb*.
(90 fm, 6x3-lmb, 12x2-lmb)
Klipp av garnet och fäst trådarna.
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Montering
Vill du ha pärlor på de långa luftmask-kedjorna trär du
på dem nu. Jag satte pärlorna på en virknål, satte öglan
på virknålen och drog pärlorna över.
Nu ska de långa luftmask-kedjorna virkas ihop. Trä
virknålen genom den yttersta m på varje lmk, se till att
lmk inte är snurrade. Hämta garnet och dra det igenom,
gör en fm. Se till att garnet är spänt när du gör den fasta
maskan.
Virka en lång lmk (jag gjorde 100 lm), gör en sm i den
10:e lm från virknålen (öglan den ska hänga i, du kan
göra den större om du önskar). Fortsätt sedan med en
sm i varje lm tillbaka till början. Klipp av garnet och fäst
trådarna.
Jag satte pärlor även på den sista biten av upphänget,
gör på samma sätt som tidigare.
#annavirkpanna #simplicityplanthanger
<3 Anna
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