
Jordgubbsörhänge
Vad passar bättre till midsommar än små jordgubbar 
i öronen?Eller varför inte virka många och sätta ihop till ett 
halsband?

Blomma:
Varv 1: Med gult garn: 6 fm i en magisk ring.
Varv 2: Byt till vitt garn:  1 sm i första fm, 4 lm, 1 sm i 
samma m. (1 sm i nästa fm, 4 lm, 1 sm i samma fm) up-
prepa fem gånger = sex vita blad.

Klipp av garnet och dra trådändan till avigsidan. 
Sy fast blomman på bladets 5:e lm. 
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Stoppa spetsen på jordgubben med lite bomull. 
Jag tycker om när örhänget får lite tyngd, så jag fyllde 
gubben med en liten stålkula, men det går också att 
lägga i en glaspärla eller något annat som väger lite. 

Varv 8: (2 fm, 2 fm tills) 4 ggr = 12 fm.
Varv 9: (2 fm tills) varvet ut = 6 fm.
Dra tråden igenom de resterande maskorna, slut hålet 
och fäst tråden. 
Med ljusgult eller ljusbeige garn: Sy små frön med 
jämna mellanrum på bäret.

Med grönt: Brodera små blad enligt bild på toppen av 
jordgubben. Låt den gröna tråden komma ut i mitten, 
och virka 4 lm som bildar en liten stjälk. Klipp av tråden 
och sy fast bäret på bladstjälkens 5:e lm.
Sätt fast örhänget i öglan på bladet.

Glad Midsommar!

Blad:
Varv 1: 2 lm, 3 fm i 2:a m från nålen. Vänd. 
Varv 2: (3 lm, 1 st, 1 picot, 1 st, 2 lm, 1 sm) i 1:a fm, (1 
sm, 2 lm, 1 st, 1 picot, 1 st, 2 lm, 1 sm) i 2:a fm,  (1 sm, 2 
lm, 1 st, 1 picot, 1 st, 3 lm, 1 sm) i 3:e fm.

Virka 1 fm i den första m på varv 1.  Detta är för att 
tråden ska hamna i mitten. Virka 12 lm som bildar 
en stjälk till bladet. Tag av garnet, fäst i den 5:e lm på 
stjälken, då har du kvar 4 lm stjälk och en ögla på 8 lm.

Tips: Virka över alla trådändar 
närhelst det är möjligt så slipper 
du fästa trådarna sedan!

Material: 
Virknål Boye nr 10.
Tunt bomullsgarn i passande grovlek 
i färgerna rött, gult, vitt, grönt och ljus-
beige eller ljusgult.
2 örhängen i metall.

Förkortningar:
lm = luftmaska
sm = smygmaska
fm = fast maska
st = stolpe
tills = tillsammans
Picot är gjord med 2 lm

Jordgubbe: 
Varv 1: Med rött garn: 6 fm i en magisk ring. = 6 fm.
Varv 2: 6 fm i varje m varvet ut. = 6 fm.
Varv 3: (1 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 9 fm.
Varv 4: (2 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 12 fm.
Varv 5-6: 1 fm i varje m varvet ut = 12 fm.
Varv 7: (3 fm, 2 fm i nästa m) varvet ut = 15 fm.


