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Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
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Super Soft Cotton
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
Orange: Ca 30 g (fg 8858)
FOTO Maja Karlsson
Gul: Ca 60 g (fg 8874)
Mörkgul: Ca 10 g (fg 8824)
Lila: Ca 40 g (fg 8877)
Röd: Ca 50 g (fg 8808)
Mörkrosa: Ca 50 g (fg 8825)
Grön: Ca 30 g (fg 8848)
Mörkgrön: Ca 50 g (fg 8860)
Mossgrön: Ca 30 g (fg 8863)
Naturvit: Ca 30 g (fg 8802)
Brun: Ca 20 g (fg 8843)
Restgarn i Mini Bomull (80503) till broderi: Brun och svart.
Nr 3.5
Ev. stickmarkör.
Maja Karlsson E-POST patterns@jarbo.se
Ca 17 fm x 18-19 v på virknål nr 3.5 = 10 x 10 cm – eller anpassa grovleken på nålen så att masktätheten stämmer.

FÖRKORTNINGAR

fg=färg, fm=fast maska, lm=luftmaska, sm=smygmaska, st=stolpe, hst=halvstolpe, tills=tillsammans

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i öglan, gör ett omslag och dra garnet genom öglan på nålen.
Fast maska (fm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, dra
garnet genom de 2 m. Halvstolpe (hst): Gör ett omslag, stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn
(= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 3 maskorna. Stolpe (st): Gör ett omslag, stick ner nålen i en
maska från föregående varv, hämta garn (= 3 m på nålen), gör ett omslag, dra garnet genom de 2 första m, gör ett
omslag, dra garnet genom de resterande maskorna. Smygmaska (sm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv,
gör ett omslag och dra garnet genom maskan och öglan på virknålen. Virka runt i spiral: När man virkar runt i spiral
sluts inte varje enskilt varv, utan man fortsätter att virka runt, runt. Av den anledningen kan det vara praktiskt att använda
en markör för att markera varvens startpunkt. Öka 1 fm: Virka 2 fm i samma m. Minska 1 fm: Virka 2 fm tills så här: *Stick
ner nålen i nästa fm, hämta garnet*, upprepa *-* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.
Magisk ring: Se bildbeskrivning på sista sidan.

TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Färgbyte: För att få en snygg övergång virkas alltid den sista fm innan ett färgbyte så här: Stick ner nålen i en maska
på föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, byt färg och dra garnet genom de 2 m.

PÄRON (A)

Päronet virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med mossgrönt garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 5: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 6: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Varv 7-12: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 13: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 14: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 15: *1 fm i var och en av de följande 5 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 24 fm.
Varv 16: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 18 fm.
Varv 17-22: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 23: *1 fm i nästa fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 12 fm.
Varv 24: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 25: Virka alla fm 2 och 2 tills = 6 fm, ta av garnet. Fyll päronet med vadd, sy ihop de sista 6 fm med garnänden.
Stjälk:
Brunt garn och virknål nr 3.5: Virka en kedja av 8 lm, vänd och virka 1 sm i andra maskan från nålen, virka sm
varvet ut. Fäst den ena lösa tråden. Sy fast stjälken högst upp på päronet, med den andra garnänden.
Blad:
Med mörkgrönt garn och virknål nr 3.5: Virka en kedja av 7 lm, 1 fm i andra maskan från nålen, 1 hst i nästa m, 1 st i
nästa m, 1 hst i nästa m, 1 fm i nästa m, 1 sm i nästa m, 1 lm, virka vidare på motsatt sida av lm-kedjan, 1 sm i nästa m,
1 fm i nästa m, 1 hst i nästa m, 1 st i följande m, 1 hst i nästa maska, 1 fm i nästa m, 1 sm i sista m. Ta av garnet.
Fäst den ena lösa tråden. Sy fast bladet högst upp på päronet, med den andra garnänden.

ÄPPLE (B)

Äpplet virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med rött garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 5: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 6: *1 fm i var och en av de nästa 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Varv 7-15: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 16: *1 fm i var och en av de följande 4 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* totalt 5 ggr, virka sedan 5 fm = 30 fm.
Varv 18: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 24 fm.
Varv 19: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 18 fm.
Varv 20: *1 fm i nästa fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 12 fm.
Varv 21: Virka alla fm 2 och 2 tills = 6 fm, ta av garnet. Fyll äpplet med vadd, sy ihop de sista 6 fm med garnänden.
Forma äpplet genom att dra garnänden genom toppen av äpplet, till botten så att det blir en fördjupning i varje sida.
Stjälk:
Med mörkgrönt garn och virknål nr 3.5: Virka en kedja av 6 lm, vänd och virka 1 sm i andra maskan från nålen, virka sm
varvet ut. Sy fast stjälken i mitten av äpplets ovansida, med den andra garnänden.
Blad: Se PÄRON (A).

ÄPPELKLYFTA (C)

Fruktkött:
Med naturvitt garn och virknål nr 3.5: Gör en magisk ring.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 m.
Varv 3: *1 fm, 2 fm i nästa maska*, upprepa *-* varvet ut = 18 m.
Varv 4: *2 fm, 2 fm i nästa maska*, upprepa *-* varvet ut = 24 m.
Varv 5: *3 fm, 2 fm i nästa maska*, upprepa *-* varvet ut = 30 m. Avsluta med 1 sm.
Ta av garnet och fäst lösa trådar. Brodera ”kärnor” med brun Mini Bomull (se bild).
Skal:
Med rött garn och virknål nr 3.5: Gör en kedja av 16 lm.
Varv 1: Virka 1 sm i andra maskan från nålen, 1 sm, 1 fm, 9 st, 1 fm, 2 sm.
Nu ska du runda den yttersta spetsen med hjälp av ytterligaren 1 sm i den sista maskan. Fortsätt att virka tillbaka längs
med den andra sidan av arbetet så här:
Varv 2: Virka 2 sm, 1 fm, 9 st, 1 fm, 2 sm. OBS! Ta inte av garnet!
Montering:
Virka ihop skalet och fruktköttet med det röda garnet, genom att virka sm ovanifrån genom skalets och fruktköttets yttre
maskbågar. När ca 5 maskor återstår: Fyll äppelklyftan med vadd och virka sedan ihop resterande maskor med sm.
Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

VINDRUVEKLASE (D)

Druvorna virkas i spiral! Gör en magisk ring med lila garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: *1 fm, öka 1 maska i nästa maska*, upprepa från *-* ytterligare 2 ggn = 9 fm.
Varv 3-5: 1 fm i varje maska.
Varv 6: 1 fm * 2 fm tills*, upprepa från *-* ytterligare 2 ggn = 5 fm.
Ta av garnet. Stoppa druvan med vadd. Sy ihop druvan.
Virka totalt 7 druvor.
Montering:
Med grönt garn: Gör en sm på ovansidan av druva nr 1. *Virka 3 lm, gör ett nedtag i ovansidan på druva nr 2 och hämta
upp garnet (2 m på nålen), gör ett nedtag i ovansidan på druva nr 3 och hämta upp garnet (3 m på nålen), gör ett nedtag
i ovansidan på druva nr 4 och hämta upp garnet (4 m på nålen,) gör ett omslag och dra igenom samtliga öglor.* Upprepa
*-* ytterligare 1 gång. Virka 6 lm. Vänd och gör en sm i andra maskan från nålen. Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

KIWIHALVA (E)

Skal:
Skalet virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med mörkgrönt garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm varvet runt = 12 fm.
Varv 3: *Virka 1 fm i nästa fm, öka 1 maska*, upprepa från *-* varvet runt = 18 fm.
Varv 4: *Virka 1 fm i var och en av de 2 följande fm, öka 1 maska*, upprepa från *-* varvet runt = 24 fm.
Varv 5: Virka 1 fm i var och en av de 5 följande fm, öka 1 maska*, upprepa från *-* varvet runt = 28 fm.
Varv 6-10: Virka 1 fm i varje fm.
Ta av garnet och fäst lösa trådar.
Fruktkött:
Gör en magisk ring med mossgrönt garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm om den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm. OBS! Ta ej av garnet!
Brodera ”kärnor” med brun Mini Bomull (se bild).
Montering:
Virka ihop skalet och fruktköttet med det mossgröna garnet, genom att virka sm genom fruktköttets och skalets yttre
maskbågar. När ca 5 maskor återstår: Fyll kiwhalvan med vadd och virka sedan ihop resterande maskor med sm. Dra
igenom garnet och fäst lösa trådar.

APELSIN (F)

Apelsinen virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med orange och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 5: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Varv 6: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 7: *1 fm i var och en av de följande 4 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 42 fm.
Varv 8-16: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 17: *1 fm i var och en av de följande 4 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Varv 18: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 19: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 20: *1 fm i nästa 1 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 14 fm.
Varv 21: Virka alla fm 2 och 2 tills = 7 fm.
Ta av garnet.
Montering:
Fyll apelsinen med vadd, sy ihop hålet och fäst lösa trådar. Brodera med brun Mini Bomull högst upp på apelsinen (se bild).

APELSINHALVA (G)

Fruktkött:
Fruktköttet virkas runt, runt. Gör en magisk ring med mörkgult garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 5: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Byt färg till benvit:
Varv 6: Virka 1 fm i varje fm.
Ta av garnet och fäst lösa trådar. Brodera klyftor med naturvitt garn (se bild).
Skal:
Skalet virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med orange och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 7 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Öka 1 fm i varje fm = 14 fm.
Varv 3: *1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 4: *1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 28 fm.
Varv 5: *1 fm i var och en av de följande 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 35 fm.
Varv 6-10: Virka 1 fm i varje fm. OBS! Ta inte av garnet!
Montering:
Virka ihop skalet och fruktköttet med det orange garnet, genom att virka sm genom skalets och fruktköttets yttre
maskbågar. När ca 5 maskor återstår: Fyll apelsinhalvan med vadd och virka sedan ihop resterande maskor med sm.
Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

CITRON (H)

Citronen virkas runt i spiral! Gör en magisk ring med gult garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 3: Virka 2 fm i varje m = 12 fm.
Varv 4: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 5: *Virka 1 fm i nästa fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 18 fm.
Varv 6: *Virka 1 fm i var och en av de följande 2 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 24 fm.
Varv 7: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 8: *Virka 1 fm i var och en av de följande 3 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 30 fm.
Varv 9: *Virka 1 fm i var och en av de följande 4 fm, öka 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 36 fm.
Varv 10-15: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 16: *Virka 1 fm i var och en av de följande 4 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 30 fm.
Varv 17: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 18: *Virka 1 fm i var och en av de följande 3 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 24 fm.
Varv 19: *Virka 1 fm i var och en av de följande 2 fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 18 fm.
Varv 20: Virka 1 fm i varje fm.
Varv 21: *Virka 1 fm i nästa fm, minska 1 fm*, upprepa *-* v runt = 12 fm. Fyll citronen med vadd.
Varv 22: Virka alla fm 2 och 2 tills = 6 fm.
Varv 23: Virka 1 fm i varje fm.
Ta av garnet och sy ihop citronen. Fäst lösa trådar.

MELONSKIVA (I)

Fruktkött:
Gör en magisk ring med mörkrosa garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm om den magiska ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm varvet runt = 12 fm
Varv 3: *Virka 1 fm i nästa fm, öka 1 maska* upprepa *-* varvet runt = 18 fm
Varv 4: *Virka 1 fm i var och en av de 2 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 24 fm
Varv 5: *Virka 1 fm i var och en av de 3 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 30 fm
Varv 6: *Virka 1 fm i var och en av de 4 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 36 fm
Varv 7: *Virka 1 fm i var och en av de 5 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 42 fm
Varv 8: *Virka 1 fm i var och en av de 6 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 48 fm
Varv 9: *Virka 1 fm i var och en av de 7 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 54 fm
Varv 10: *Virka 1 fm i var och en av de 8 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 60 fm
Varv 11: *Virka 1 fm i var och en av de 9 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 66 fm
Varv 12: *Virka 1 fm i var och en av de 10 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 72 fm.
Varv 13: *Virka 1 fm i var och en av de 11 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 78 fm.
Varv 14: *Virka 1 fm i var och en av de 12 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 84 fm.
Byt färg till naturvitt.
Varv 15: *Virka 1 fm i var och en av de 13 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 90 fm.
Byt färg till mörkgrön.
Varv 16: *Virka 1 fm i var och en av de 14 följande fm, öka 1 maska*, upprepa *-* varvet runt = 96 fm. Ta av garnet.
Brodera ”kärnor” med svart Mini Bomull (se bild).
Skal:
Lägg upp en kedja av 49 lm med virknål nr. 3.5.
Varv 1: Virka 1 sm i 2:a maskan från nålen, 1 fm, virka stolpar tills det återstår 2 lm, 1 fm, 1 sm.
Varv 2: Runda hörnet och fortsätt virka på motsatt sida av luftmaskekedjan: Virka 1 sm i 2:a maskan från nålen, 1 fm,
virka stolpar tills det återstår 2 lm, 1 fm, 1 sm. Vänd.
Varv 3: Som varv 2.
Varv 4: Runda hörnet och fortsätt virka på motsatt sida av luftmaskekedjan: Virka 1 sm i 2:a maskan från nålen, 1 fm,
virka stolpar tills det återstår 2 lm, 1 fm, 1 sm.
OBS! Ta inte av garnet.
Montering:
Virka ihop skalet och fruktköttet med det mörkgröna garnet, genom att virka fm genom fruktköttets och skalets yttre
maskbågar (se bild). När ca 5 maskor återstår: Fyll melonskivan med vadd och virka sedan ihop resterande maskor
med fm. Dra igenom garnet och fäst lösa trådar.

JORDGUBBE (J)

Jordgubben virkas i spiral! Gör en magisk ring med rött garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: *Öka 1 maska, 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 9 fm.
Varv 3: 1 fm i varje fm varvet runt.
Varv 4: *Öka 1 maska, 1 fm i var och en av följande 2 fm*, upprepa *-* v runt = 12 fm.
Varv 5: *Öka 1 maska, 1 fm i var och en av följande 3 fm*, upprepa *-* v runt = 15 fm.
Varv 6: *Öka 1 maska, 1 fm i var och en av följande 4 fm*, upprepa *-* v runt = 18 fm.
Varv 7: 1 fm i varje fm varvet runt.
Varv 8: *Öka 1 maska, 1 fm i var och en av följande 5 fm*, upprepa *-* v runt = 21 fm.
Varv 9: *Öka 1 maska, 1 fm i var och en av följande 6 fm*, upprepa *-* v runt = 24 fm.
Varv 10: *Minska 1 maska, 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* v runt = 16 fm
Varv 11: Virka alla fm 2 och 2 tills = 8 fm. Avsluta med 1 sm. Ta av garnet men lämna en garnände att sy ihop jorgubben
med. Fyll jorgubben med vadd och sy sedan ihop hålet. Fäst lösa trådar.
Bladfäste:
Gör en magisk ring med grönt garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 5 fm i den magiska ringen.
Varv 2: 2 fm i var och en av de fasta maskorna, varvet runt = 10 fm.
Varv 3: 2 fm i var och en av de fasta maskorna, varvet runt = 20 fm.
Varv 4: *1 hst i nästa maska, [1 fm, 1 st, 1 fm] i nästa maska, 1 hst i nästa maska, 1 sm i nästa m*, upprepa *-* varvet ut.
Ta av garnet och fast lösa trådar.
Stjälk:
Virka en kedja av 6 lm med grönt garn och virknål nr 3.5. Vänd och virka sm tillbaka, med början i 2:a maskan från nålen.
Ta av garnet. Fäst den ena garnänden men lämna kvar den andra.
Montering:
Placera bladfästet ovanpå jordgubben. Sy med grönt garn fast den med ett litet stygn i varje båge och mellanrum.
Sy sedan fast stjälken i mitten av bladfästet. Fäst lösa trådar.

BANAN (K)

Bananen virkas i spiral! Gör en magisk ring med brunt garn och virknål nr 3.5.
Varv 1: Virka 6 fm i den magiska ringen.
Varv 2: Virka 1 fm i varje fm i den bakre maskbågen, varvet runt.
Varv 3-5: Virka 1 fm i varje fm, varvet runt.
Varv 6: *1 fm i var och en av de 2 följande maskorna, öka 1 maska i nästa maska*, upprepa *-* varvet runt = 8 fm.
Ta av garnet och fäst lösa trådar.
Varv 7: Börja virka med gult garn i valfri maska från föregående varv: *1 fm i nästa maska, öka 1 maska*, upprepa *-*
varvet runt = 12 fm.
Varv 8: *1 fm i var och en av de 3 följande maskorna, öka 1 maska i nästa maska* upprepa *-* varvet runt = 15 fm.
Varv 9: *1 fm i var och en av de 4 följande maskorna, öka 1 maska i nästa maska* upprepa *-* varvet runt = 18 fm.
Varv 10-19: 1 fm i varje fm, varvet runt.
Kortvarv: Virka 9 fm, vänd, 1 lm (vändmaska), 9 fm, vänd.
Varv 20: 1 lm (vändmaska), 9 fm, fortsätt att virka runt, 1 sm, 8 fm.
Varv 21: 1 sm, 1 fm i varje fm, varvet runt.
Varv 22-24: 1 fm i varje fm, varvet runt.
Kortvarv: Virka 9 fm, vänd, 1 lm (vändmaska), 9 fm, vänd.
Varv 25: Som varv 20.
Varv 26: Som varv 21.
Varv 27-34: 1 fm i varje fm, varvet runt.
Varv 35: *1 fm i var och en av de 4 följande maskorna, minska 1 maska i nästa maska* upprepa *-* varvet runt = 15 fm.
Börja att stoppa bananen med vadd.
Varv 36: 1 fm i varje fm, varvet runt.
Varv 37: *1 fm i var och en av de 3 följande maskorna, minska 1 maska i nästa maska* upprepa *-* varvet runt = 12 fm.
Varv 38: 1 fm i varje fm, varvet runt.
Varv 39: *1 fm i var och en av de 2 följande maskorna, minska 1 maska i nästa maska* upprepa *-* varvet runt = 8 fm.
Ta av garnet och fäst lösa trådar. Stoppa resterande del av bananen med vadd.
Varv 40: Börja virka med brunt garn i valfri maska från föregående varv: 1 lm, 2 fm tillsammans varvet runt = 4 fm.
Ta av garnet, men lämna en garnände.
Montering:
Sy ihop hålet med den bruna garnänden. Fäst lösa trådar.

Magisk ring - steg för steg

1. Forma garnet till en ring genom att korsa
den långa tråden över den korta. Den korta
garnänden ligger i handen.

2. Stick in virknålen i ringen...

3. ...och dra garnet genom till en ögla.

4. Gör ett omslag...

5. ...och dra garnet genom öglan (=1 lm).

6. Stick ner nålen i ringen (om båda trådarna) ...

7. ...och hämta upp garn (=2 m på nålen)...

8. Gör ett omslag och dra garnet genom båda m... 9. ... =1 fm.

10. Fortsätt virka önskat antal fm runt ringen.

11. Håll i arbetet och dra i den korta tråden så
ringen blir mindre.

12. Arbetet sluter sig
utan hål i mitten.

13. Avsluta med 1 sm i
1:a fm. Dra ev lite till i
den korta tråden.

