dockklänning modell 1
Material:
DMC bomullsgarn, storlek 10.
Virknål Boye storlek 8
Storlek:
Passar en virkad docka c:a 11 cm lång.
För en mindre docka kan man byta ut garnet mot DMC 20 och virknål Boye nr 11.
Förkortningar:
lm = luftmaska
dst = dubbelstolpe
sm = smygmaska
lmb = luftmaskbåge
fm = fast maska
tills = tillsammans
hst = halvstolpe
m = maska
st = stolpe		
föreg = föregående
Knappar:
Knappar måste inte alltid vara små knappar, de kan vara svåra att få tag i. Det kan
också passa lika bra och bättre med en pärla av lagom storlek. Finns inte rätt färg
går det ofta lika bra med en transparent knapp/pärla.
Knapphål:
Knapphålens storlek görs efter storleken på de knappar du har. En luftmaska per
mm blir bra, så om knappen är 4 mm använder du 4 lm för knapphålet, för en 5 mm
knapp 5 lm osv.
I mönstren här har jag genomgående använt 4 mm knappar, och alltså 4 lm för varje
knapphål. Justera mönstret efter storleken på din egen knapp.
Observera!
Varje nytt varv börjar med:
1 lm om första maskan är en fast maska (räknas inte som en maska)
2 lm om första maskan är en halvstolpe
3 lm om första maskan är en stolpe.
Varje varv som virkas runt avslutas med en smygmaska i sist virkade luftmaskan i
början på varvet.
Klänningen virkas från midjan och upp för att därefter fortsätta längst sidan och från midjan och ner.
Varv
1
2-6
7

29 lm. Lämna en lång tråd som kan användas senare för att sy fast knapparna.
(1 fm, 1 st) varvet ut med början från den 2:a m från nålen. = 28 m
(1 fm, 1 st) 3 ggr, 6 lm, hoppa över 3 m, (1 st, 1 fm) 5 ggr, 6 lm, hoppa över 3 m, (1 fm, 1 st) 3 ggr = 34 m

Virka 4 lm som blir det första knapphålet. Virka två fm längst sidan på klänningen, i varv 5 och 4.
Virka 4 lm som blir det andra knapphålet, 1 fm i den sista m från första varvet. Nu fortsätter man virka från midjan och ner.
Fortsätt med någon av varianterna nedan och virka klart klänningen. Fäst tråden och sy fast två små knappar.
Variant 1 - Gul klänning:
Varv
8-13
*(2 st, 2 lm, 2 st) i nästa m, hoppa över 1 m*, upprepa ** varvet ut = 14 grupper.
För en vidare klänning kan man istället för 2 st virka 3 st.
Variant 2 - Grön klänning
Varv
8
*(3 lm, hoppa över 1 m, 1 fm i nästa m)* upprepa ** varvet ut.
9-17
*3 lm, 1 fm om nästa lm-båge* upprepa ** varvet ut.

Variant 3 - Orange klänning
Varv
8-13
*3 st i nästa m, 2 lm, hoppa över 1 m*, upprepa ** varvet ut. =
14 grupper om 3 st

Variant 4 - Blå klänning
Varv
8
*3 st i nästa m, 1 fm* upprepa ** varvet ut.
9-15
3 lm, *(1 fm i den andra st, 3 st i fm)* upprepa ** varvet ut.
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