STUDENTMÖSSA OCH BLOMMA
Studentfiguren kan virkas utifrån mitt mönster för brud och
brudgum.
Studentmössan på bilderna är ca 4 cm i diameter. Den är
virkad med ett bomullsgarn lämpligt för virknål 2,5–3 mm.
Du kan givetvis välja ett tunnare eller tjockare garn om du
föredrar det.
Till mössan behövs också:
•

små bitar av gul och blå filt till knappen mitt fram
på mössan.

STUDENTMÖSSA
Spiralvirkas fram till färgbytet, där man för rakare kanter kan övergå till avslutade varv om man
vill. Börja virka med vitt garn.
Varv 1: 6 fm (6)
Varv 2: [2i1] x6 (12)
Varv 3: [fm, 2i1] x6 (18)
Varv 4: [fm, 2i1, fm] x6 (24)
Varv 5: [3 fm, 2i1] x6 (30)
Varv 6: [2 fm, 2i1, 2 fm] x6 (36)
Varv 7: enkelt varv (36)
Varv 8: [2 fm, 2i1, 2 fm] x3, 21 fm (39)
Varv 9: [11 fm, 2→1] x3, byt till svart garn (36)
Varv 10: [2 fm, 2→1, 2 fm] x6 (30)
Varv 11: 11 sm, [fm, 2i1] x4, 11 sm (34)
Avsluta och fäst garnändarna.
Varv 12: Stick in nålen en maska in på skärmen (den tjockare delen av mösskanten) och virka:
sm, 8 fm, sm, avsluta.
Klipp ut en liten rund bit gul filt och en ännu mindre i blått och limma på mössan (se bild).
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STUDENTBLOMMA
Blomma
4 fm, bind ihop varvet med sm.
Stjälk
T.ex. 9 lm (längden varieras efter eget tycke), 2 sm, 2 lm.
Montering
Dra blommans garnändar till baksidans mitt och sy fast/knyt ihop med övre änden på stjälken. Fäst
och dölj alla ändar.
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