Vecka 4: Halva Diamanter Del 1
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Gör 6 halva diamanter, där du
använder de färger som specificeras
och virknål A. När du virkar de halva
diamanterna kommer inte ‘den släta
sidan’ att vara helt slät. Detta ordnar
till sig själv när vi börjar lägga till
kanten/bården.
När du avslutar de flesta varven på
de halva diamanterna så kommer du
att få instruktionen att ‘gör en sm i
mellanrummet mellan de två sista
virkade m’. Du kommer då att behöva vrida din virknål bakåt så att du kan sätta in den mellan
de 2 sista maskorna på varvet, sedan gör du en sm. I dessa fall kommer nästa varv att inledas
med en startluftmaskkedja. Du kan eventuellt tycka att det är enklare att göra luftmaskorna
innan du vänder istället för efter du har vänt.

Varv 1 (MC)
Med virknål A och MC, gör en magisk ring. I den magiska ringen: 5 lm (räknas här och
fortsättningsvis som en 3-dst), dst, 2 st, 1 lm, 2 st, dst, 3-dst. Dra åt ringen hårt. Slut varvet med en
sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd.
Maskantal per sida: 2 st, 1 dst, och 1 3-dst, inte medräknat 1-lmb i hörnet

Varv 2 (MC)
AS mot dig: 5 lm (dst, 2 st) i samma utrymme. Hoppa över nästa m. (St, 1 lm, st) i nästa m. Hoppa
över nästa m. (St, 1 lm, st) i nästa 1-lmb i hörnet. Då är hörnet gjort. Hoppa över nästa m. (St, 1 lm,
st) i nästa m. Hoppa över nästa m. (2 st, dst, 3-dst) i utrymmet mellan den sista m och start 5lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd.
Maskantal per sida: 5 st, 1 dst, 1 3-dst, och 1 1-lmb, inte medräknat 1-lmb i hörnet

Varv 3 (MC och CC1)
RS mot dig: 5 lm (dst, 2 st) i samma utrymme. St i nästa 4 m. Byt till CC1, gör ett Popcorn i nästa 1lmb, virka över MC garnet. Byt till MC, 2 lm och hoppa över nästa 2 m. (St, 1lm, st) i nästa 1-lmb i
hörnet. Sätt en MM i 1-lmb i hörnet och låt den sitta där tills du ska virka i den på Varv 6. 2 lm och
hoppa över nästa 2 m. Byt till CC1, gör ett Popcorn i nästa 1-lmb. Virka INTE över MC garnet. Byt
till MC, st i nästa 4 m. (2 st, dst, 3-dst) i utrymmet mellan den sista m och start 5-lmkedjan på
föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd.
Maskantal per sida: 7 st, 1 dst, 1 3-dst, 1 Popcorn, och 1 2-lmb, inte medräknat 1-lmb i hörnet
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Varv 4 (MC)
AS mot dig: 5 lm (dst, 2 st) i samma utrymme. St i nästa 7 m. RBst runt Popcornet. 8 lm, hoppa
över alla m fram till nästa Popcorn och gör en RBst runt detta Popcorn. St i nästa 7 m. (2 st, dst, 3dst) i utrymmet mellan den sista m och start 5-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet
mellan de sista 2 virkade maskorna. Vänd.
Maskantal per sida: 9 st 1 RBst, 1 dst och 1 3-dst inte medräknat 8-lmb i hörnet

Varv 5 (CC3)
RS mot dig: 4 lm (räknas här och fortsättningsvis som en dst), (st, 2 hst) i samma utrymme. Hst i
nästa 10 m. Hoppa över nästa m, som är RBst. Arbeta framför 8-lmb på Varv 4, gör en 3-dst
Bubbelmaska i nästa 2-lmb på Varv 3. 10 lm, hoppa över nästa (st, 1lm, st) hörnet på Varv 3 och
gör en 3-dst Bubbelmaska i nästa 2-lmb på Varv 3. Hoppa över nästa RBst på Varv 4. Hst i nästa 10
m. (2 hst, st, dst) mellan den sista m och start 5-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet
mellan de sista 2 virkade maskorna, byt till CC2 när du gör sm. Vänd.
Maskantal per sida: 12 hst 1 st, 1 dst och 1 3-dst Bubbelmaska, inte medräknat 10 lm i hörnet

Varv 6 (CC2)
AS mot dig: 4 lm (st, 2 hst) i samma utrymme. RFst runt nästa 13 m. 2 lm och hoppa över 3-dst
Bubbelmaska. Arbeta bakom 10-lmb på Varv 5, fm i 8-lmb på Varv 4. Tryck fm till början av 8-lmb.
Arbeta bakom 10-lmb OCH 8-lmb, (dst, 1 lm) 4 gånger i 1-lmb i hörnet på Varv 3, som redan är
markerat med en MM. Dst i samma utrymme för att komplettera en Snäcka.
Arbeta bakom 10-lmb på Varv 5, fm i 8-lmb på Varv 4. Tryck fm till början av 8-lmb. 2 lm och
hoppa över 3-dst Bubbelmaskan. RFst runt nästa 13 m. (2 hst, st, dst) mellan den sista m och start
4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade maskorna, byt till MC när
du gör sm. Vänd.
Maskantal per sida: 1 fm, 2 hst, 1 st, 13 RFst 1 dst och 1 2-lmb, inte medräknat Snäckan i hörnet
(5 dst och 4 1-lmb)

Varv 7 (MC)
RS mot dig: 4 lm, (st, 2 hst) i samma utrymme. Hst i nästa 16 m. RFst runt nästa 3-dst Bubbelmaska
på Varv 5. 3 lm, (dst, 3 lm, dst) i 8-lmb på Varv 4 och 10-lmb på Varv 5 tillsammans, 3 lm. RFst runt
nästa 3-dst Bubbelmaska på Varv 5. Hst i nästa 16 m på Varv 6. (2 hst, st, dst) i utrymmet mellan
den sista m och start4-lmkedjan på föregående varv. Sm i utrymmet mellan de sista 2 virkade
maskorna, byt till CC4 när du gör sm. Vänd.
Maskantal per sida: 18 hst, 1 st, 1 RFst, 2 dst, and 1 3-lmb, inte medräknat 3-lmb i hörnet

Round 8 (CC4)
AS mot dig: 4 lm, st i samma utrymme. Hst i nästa 19 m. 1 lm och hoppa över nästa m, som är
RFst.
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Arbeta bakom 3-lmb på föregående varv, (3-dst Bubbelmaska, 4 lm) i första 1-lmb på Varv 6. (3-dst
Bubbelmaska, 4 lm) i nästa två 1-lmb på Varv 6, omslutandes hörnets 3-lmb från föregående varv.
Arbeta bakom nästa 3-lmb på föregående varv, gör en 3-dst Bubbelmaska i sista 1-lmb på Varv 6. 1
lm och hoppa över nästa m på Varv 7, som ör RFst. Hst i nästa 19 m. (St. dst) i utrymmet mellan
den sista m och start4-lmkedjan på föregående varv. Klipp av garnet, fäst och placera en MM
mellan de två sist gjorda m. Ta inte bort denna MM förrän du har gjort Varv 9. Vänd.
Maskantal per sida: 19 hst, 1 st, 1 dst, 2 3-dst Bubbelmaska, 1 1-lmb, and 1 4-lmb, inte medräknat
mittersta 4-lmb i hörnet.
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