Handledsvärmare

Svårighetsgrad

Något som håller dina händer varma under tidig vår.

MATERIAL
70 g bomullsgarn (50 g = 110 m) Adriafil Memphis
Virknålar storlek 2,5 mm och 3,5 mm
FÖRKORTNINGAR
lm
sm
fm
hst
st
m

= luftmaska
= smygmaska
= fast maska
= halvstolpe
= stolpe
= maska

mb
ymb
imb
Relst fr
Relst bk

= maskbåge
= yttre maskbåge (bakre)
= inre maskbåge (främre)
= reliefstolpe framifrån
= reliefstolpe bakifrån

VÄNLIGEN RESPEKTERA:
Detta mönster är upphovsrättsskyddat.
Du får inte kopiera, reproducera, sälja eller dela med dig av detta mönster på något sätt.
Du får sälja det du tillverkar med hjälp av detta mönster om du anger mig som designer och
länkar till min blog, Facebooksida eller Etsy shop.

Du börjar med att virka resåren som virkas längs med handleden.
Använd den mindre virknålen (2,5 mm) och virka 15 lm.
Varv
1
1 fm i ymb i den 2:a lm från nålen, 1 fm i ymb i varje m varvet ut, 1 lm, vänd = 14
2-3
1 fm i ymb i varje m varvet ut, 1 lm, vänd = 14
Varv 2-3 bildar en ribba. Upprepa dessa varv 22 gånger = 23 ribbor.
Kontrollera måttet. Resåren ska passa din handled utan mellanrum emellan, men den ska också kunna sträckas ut tvärs över din hand så att
den kommer igenom. Antalet varv måste vara delbart med 4-1. Jag har gjort 23 varv (24-1) så om du behöver justera måttet kan du dra ifrån
eller lägga till 4 varv. Du kan om du vill göra en randig resår genom att använda två eller fler färger. Börja och avsluta i så fall med minst ett
varv av samma färg.
Vik resåren på mitten och börja virka ihop sidan. Dra maskan från den sist virkade fm igenom den första m på varv 1. Gör 1 sm igenom nästa
m på varv 1 och samtidigt igenom nästa maskas yttre maskbåge från det sista varvet. Upprepa för alla maskorna = 13 sm totalt.

Sista varvet överst på bild och första varvet
underst.

Garnet dras igenom 1:a m på varv 1.

Varje m på varv 1 virkas ihop med motsvarande
m bakre lmb på sista varvet.

Nu ska du fortsätta att virka runt.
Byt ut virknålen till den större, storlek 3,5 mm.
Varv
1
2
3-5

1 lm, 1 sm i maskan före den första ribban, 1 lm, 1 fm i samma m, *1 lm, 1 fm mellan nästa ribbor*. Upprepra ** till varvets
slut. Avsluta med 1 sm i den 1:a fm. Du har nu en båge om 1 lm över varje ribba.
1 lm, 1 sm i den 1:a lmb, 2 lm, (2 hst, 2 lm, 3 hst) i samma lmb,
*hoppa över nästa lmb, 1 hst i nästa lmb, hoppa över nästa lmb, (3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb* Upprepa ** varvet ut. Avsluta
med 1 sm i den 1:a hst.
2 lm, 1 sm i den första lmb, 2 lm, (2 hst, 2 lm, 3 hst) i samma lmb, *1 Relst fr, (3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb * Upprepa **
varvet ut. Avsluta med 1 Relst fr, 1 sm i den 1:a hst.
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Varv 2 - Halvstolpgruppen (3 hst, 3 lm, 3 hst) följt
av en halvstolpe i nästa lmb.

Varv 3 - Reliefstolpe framifrån i halvstolpen från
föregående varv.

h

Varv 1 efter ribbvirkningen - Virka 1 lm, 1 fm mellan varje ribba.

På varv 6-9 uppstår det ett litet mellanrum på den
sista halvstolpen.
Detta kan rättas till genom att man virkar en
smygmaska under den maskan, så ser det lite
snyggare ut!

Varv 4 - Detalj som visar hur man virkar en reliefstolpe framifrån i föregående varvs reliefstolpe.

Varv 7 - Detalj som visar hur man virkar en reliefstolpe bakifrån i föregående varvs reliefstolpe.

Från och med nu fortsätter du att virka fram och tillbaka.
De 3 lm i början/slutet av varje varv ska anses vara en stolpe.
Observera att varven växlar mellan reliefstolpe fram och reliefstole bak!
Varv
6
7
8
9

3 lm, *(3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, 1 Relst fr* Upprepa ** varvet ut, 3 lm, vänd.
*(3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, 1 Relst bk* Upprepa ** varvet ut, 3 lm, vänd.
*(3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, 1 Relst fr* Upprepa ** varvet ut, 3 lm, vänd.
*(3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, 1 Relst bk* Upprepa ** varvet ut, 3 lm, vänd.

Nu fortsätter du att virka runt igen.

BLOMMA (valfri):

10

*(3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, 1 Relst fr* Upprepa ** around. Avsluta med 2 sm i den
första hst.
11-13
2 lm, 1 sm i den första lmb, 2 lm, (2 hst, 2 lm, 3 hst) i samma lmb,
*1 Relst fr, (3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb* Upprepa ** varvet ut.
Avsluta med 1 Relst fr, 1 sm i den första hst.
Klipp av garnet och dra det igenom den sista maskan. Fäst.

Varv 1: 6 fm i en magisk ring, slut
med 1 sm
Varv 2: I varje fm: 1 sm, 3 lm, 1 st, 3
lm, 1 sm = 6 blad.
Varv 3: Virka tre lm, 1 sm mellan
och bakom varje blad.
Varv 4: I varje lmb: 1 fm, 1 hst, 1 st,
1 hst, 1 fm.
Klipp av garnet och fäst.

Jag hoppas du får nöje av att göra
mina handvärmare.
Det vore riktigt roligt att få se dem!
Dela gärna med dig en bild på min
Facebook sida!

Varv 6-9 - Visar öppningen för tummen.

Varv 10 - Öppningen stängs.

Du får gratis använda mitt mönster, men jag skulle uppskatta om du ville lämna ett bidrag, litet eller stort,
till min insamling till Barncancerfonden. Hjälp att göra skillnad!
http://www.barncancerfonden.se/1309377750

Tack!

https://www.facebook.com/anniesgrannydesign
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