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Du behöver: 
Ca 450 gram Catona, Capri eller 
liknande bomullsgarn, virknål 3,5 mm.

Börja med att lägga upp 96 luft-
maskor och börja sedan med 1 
stolpe i den fjärde maskan från 
nålen. Gör därefter 1 stolpe i varje 
luftmaska. Detta är det första var-
vet. Du bör nu ha 94 stolpar totalt, 
om du räknar de första tre luftmas-
korna som den första stolpen.

Nu ska du följa diagrammet, se 
nästa sida. Det spelar ingen roll om 
du virkar från höger till vänster eller 
tvärtom, då mönstret är helt 
symmetriskt.

Varje grå ruta i diagrammet mot-
svarar 3 stolpar och varje vit ruta 
motsvarar 2 luftmaskor och en 
stolpe. Dessutom ingår en stolpe i 
början av varje varv som består av 
tre luftmaskor.

När du virkat färdigt enligt  
diagrammet är du redo att börja 
med bården, som består av tre varv:

1. På kortsidorna gör du 1 fast maska i varje maska. På långsidorna gör du 3 fasta maskor
runt varje stolpe. I hörnen ska det vara 2 luftmaskor.

2. Börja i den tredje maskan på en kortsida och gör sen 1 popcorn i varannan maska.
(Popcornen görs med 4 stolpar och sluts med 1 luftmaska.) Innan hörnet kommer du
att ha 1 maska kvar. I hörnet gör du (1 popcorn, 1 lm, 1 popcorn, 1 lm, 1 popcorn).
Därefter börjar du i den tredje maskan på långsidan och gör 1 popcorn i varannan
maska. Du kommer då att få 2 maskor ”över” före hörnet. Upprepa allt för de andra två
sidorna och hörnen.

3. På långsidorna och kortsidorna gör du 1 relief-fast-maska fram runt varje popcorn, samt
1 fast maska i varje mellanrum mellan popcornen. I de två luftmaskbågarna i hörnen
gör du 2 fasta maskor och runt popcornen i hörnen gör du 1 relief-fast-maska.

För att din duk ska bli helt rektangulär och fin kan den behöva fuktas och spännas ut 
med nålar. 

Om du delar bilder i sociala medier, använd följande taggar, så att jag kan få se hur just 
din duk blev:  #limnelldesign  #favoritgarner  #favoritgarnerjulkalender2018
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