Banksia Bård

Material
Använd samma virknål och garn som du har använt till det projekt du ska använda bården till.

Förkortningar
Lm – Luftmaska
RB – Reliefmaska bakifrån (stoppa in virknålen bakifrån runt basen av indikerad maska och gör
färdigt maskan som vanligt)
St– Stolpe
St2tills– 2 stolpar tillsammans (se specialmaskor)
Hst – Halvstolpe
Fm – Fast maska
Sm– Smygmaska
M – Maska/maskor
() och * – Upprepa instruktioner mellan parenteser och/eller asterisker det antal gånger som det
står i mönstret.
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Specialmaskor
St2tills- Omslag och stoppa in nålen i indikerad maska. Omslag och dra igenom maskan. Omslag och
dra igenom två omslag. Omslag och stoppa in nålen i nästa maska. Omslag och dra igenom maskan.
Omslag och dra igenom två omslag. Omslag och dra igenom alla tre omslag på nålen.
Stående maska- Stående maskor är precis som vanliga maskor, men de är gjorda ”i luften”, utan att
sitta fast i föregående maska. Börja med en löpögla på nålen och slutför maskan som vanligt. Här
finns några instruktioner för stående stolpe: Stående stolpe och stående fast maska: Stående fast
maska

Diagram
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Virkfasthet och storlek
Oväsentligt

Instruktioner
Grundvarv
Du kommer att behöva skapa ett grundvarv runt din filt för att bården ska bli rätt. Du ska ha en multipel av
10 + 4 maskor per sida, och 4 2-lmb-hörn. Beroende på hur du har valt att sätta ihop dina rutor, måste du
kanske göra två grundvarv för att få rätt antal maskor.
Jag föreslår att du använder stolpar.
När du har en multipel av 10 + 4 maskor på varje sida (inte inräknat hörnen), fortsätt med bården som är
beskrivet nedan.

Varv 1
Sätt fast garnet med en stående st i något 2-lmhörn. (st, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Det här är ditt första
hörn. St i varje m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa hörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det sista
hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: Multipel av 10 + 8 maskor per sida, och 4 2-lmhörn

Varv 2
Sätt fast garnet med en stående hst i något 2-lmhörn. (2 lm, hst) i samma utrymme. Det här är ditt första
hörn. *RBst i varje m. (Hst, 2 lm, hst) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det
sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första hst.
Maskantal: Multipel av 10 maskor per sida, och 4 2-lmhörn
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Varv 3
Sm i nästa 2-lmhörn. 3 lm (räknas som din första st). (St, 2 lm, 2 st ) i
samma utrymme. Det här är ditt första hörn.
*Hoppa över den första (gömda) m. St i nästa 2 m. (3 lm, hoppa över
nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du bildar en
8lm-ögla. 3 lm och hoppa över nästa 2 m. 3 lm, hoppa över 2 nästa m. St i
nästa 5 m) tills du har 7 m kvar. Varje repetition faller över 10 m.
3 lm, hoppa över nästa 2 m och gör sm i nästa m. 8 lm och sm samma m,
så att du formar en 8lm-ögla. 3 lm och hoppa över nästa 2 m. St i sista 2
m (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till,
hoppa över det sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i
initiala 3-lm.

Varv 4
Sm i nästa m och i 2-lmhörnet. 3 lm (räknas som första st). (St, 2 lm, 2 st)
i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i första 4 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, gör st i
nästa 5 st) tills du har två 3-lmb och en 8lm-ögla kvar. *
5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i sista 4 st. (2 st, 2 lm, 2
st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det
sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i initiala 3-lm.

Varv 5
Sm i nästa m och i 2-lmhörnet. 3 lm (räknas som första st). (St, 2 lm, 2 st) i samma utrymme. Detta är ditt
första hörn.
*St i första m. (3 lm, hoppa över nästa 2 m och sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du bildar en
8lm-ögla. 3 lm, hoppa över nästa 2 m {Foto 1}. St i nästa 5-lmb. St2tills i samma 5-lmb {Foto 2}. Fånga upp
8m-öglan genom att göra en st i öglan och i 5-lmb {Foto 3}. St2tills i samma 5-lmb. St i samma 5-lmb {Foto
4}) tills du har virkat i alla 5-lmb.
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3 lm, hoppa över nästa 2 m, sm i nästa m. 8 lm och sm i samma m så att du bildar en 8m-ögla. 3 lm, hoppa
över nästa 2 m. St i sista m. (2 st, 2 lm, 2 st) i nästa 2-lmb. Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det
sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i initiala 3-lm.

Varv 6
Sm i nästa m och i 2-lmhörnet. 3 lm (räknas som första st). (St, 2 lm, 2
st) i samma utrymme. Detta är ditt första hörn.
*St i första 3 m. (5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i
nästa 5 st) tills du har två 3-lmb och en 8lm-ögla kvar.
5 lm, hoppa över de två 3-lmb och 8lm-öglan, st i nästa 3 st. (2st, 2
lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn.* Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa
över det sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i
initiala 3-lm.

Varv 7
Sm i nästa m och i 2-lmhörnet. (1 lm, fm, 2 lm, fm) i samma utrymme.
Detta är ditt första hörn.
*Hoppa över första (gömda) m. Fm i nästa 4 m. (gör 2 fm i nästa 5lmb. Fånga upp 8lm-öglan från varv 5 genom att göra en fm i 8lmöglan och 5-lmb. Gör 2 fm i samma 5-lmb. Fm i nästa 5 st) tills du
kommer till 2-lmhörnet. (Fm, 2 lm, fm) i nästa 2-lmhörn. * Upprepa
från * till * 3 gånger till, hoppa över det sista hörnet i sista
upprepningen. Slut varvet med sm i initiala 3-lm. Klipp av garnet och
fäst ändarna.
Maskantal: Multipel av 10 + 6 maskor, och 4 2-lmhörn

Varv 8
Sätt fast garnet med en stående st i något 2-lmhörn. (st, 2 lm, 2 st) i
samma utrymme. Det här är ditt första hörn. *st i varje maska. (2 st, 2
lm, 2 st) i nästa 2-lmhörn. Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa
över det sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första
st. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: Multipel av 10 maskor per sida, och 4 2-lmhörn
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Varv 9
Sätt fast garnet med en stående hst i något 2-lmhörn. (2 lm, hst) i samma utrymme. Det här är ditt första
hörn *RBst i varje m. (hst, 2 lm, hst) i nästa 2-lmhörn. * Upprepa från * till * 3 gånger till, hoppa över det
sista hörnet i sista upprepningen. Slut varvet med sm i första hst. Klipp av garnet och fäst ändarna.
Maskantal: Multipel av 10 + 2 maskor per sida, och 4 2-lmhörn

Tack för att du valt att göra bård. Om du vill dela foton på ditt färdiga projekt, om du har frågor eller vill ha
feedback hittar du mig här:
Website: http://www.lookatwhatimade.net/
Instagram: http://instagram.com/barbertondaisy
Facebook: www.facebook.com/lookatwhatimade
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