Påsklilja

Daffodil

Den här virkade påskliljan är
enkel att göra och kan användas
till mycket - bara fantatin sätter
gränserna!

This daffodil in crochet is easy to
do and can be used for so many
things - anything you can imagine!

Med vitt:
2 lm
(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, 1 picot (=2 lm, 1 sm i första
lm), 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm) i den 1:a lm.
Upprepa 5 gånger tills det finns sex blomblad.
1 sm i den 1:a lm på det första bladet.

In white:
2 ch
(1 sc, 1 hdc, 1 dc, 1 tr, 1 picot (=ch 2, 1 sl st in the
first ch), 1 tr, 1 dc, 1 hdc, 1 sc) in the 1st ch.
Repeat 5 times until there are six petals.
1 sl st in the 1st ch on the first petal.

Vänd.

Turn.

Med gult:
(Nu kan du virka över de lösa trådändarna så behöver du inte fästa dem senare.)
2 fm i mitten på varje blad = 12 fm.
Virka 4 varv med 12 fm vardera, totalt 48 fm.
Sista varvet:
(1 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 18 fm.
1 sm i första fm.

In yellow:
(Here you can crochet over the loose ends to avoid
having to hide them later.)
2 sc in the middle of each petal = 12 sc.
Crochet four round of 12 sc each, 48 sc in total.
Last row:
(1 sc, 2 sc in the next sc) repeatedly = 18 sc in total.
1sl st in the first sc.

Tag av tråden och fäst.

Cut the thread and hide ends.

Använd påskliljan att dekorera matbordet, påskkortet, hårspännet... ja, det finns hur många sätt
som helst att använda denna lilla påskblomma!

Use the daffodil to embellish the Easter table,
Easter card, barettes... there is no end to all the
different ways you can use this little Easter
flower!

Påskliljan dekorerar ett hårspänne...

... eller blir ett litet påskörhänge!

The daffodil used on a barrette!...

... or turns into a little Easter earring!
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