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Chunky Mössa med pompon

Huvudomfång: 54-56cm
Höjd: 33cm (utan pompon)

Material:
-  2x 100gr Durable Chunky  

Fg Chocolate 2229 (FgA)
-  1x 100gr Durable Chunky  

Fg Pebble 341 (FgB)
- Virknål nr12
- Stoppnål, ullnål utan spets

Beskrivning:
Virka med FgA 24 lm löst (använd eventuellt 
en grövre virknål).

V1 (Höger sida)
FgA: Virka 2 lm (vändmaskor), 23 hst.

V2 (Vänster sida)
FgA: 2 lm (vändmaskor), 23 hst i bakre  
maskbågen. Upprepa V2 tills arbetet är 54cm 
långt, eller tills arbetet mäter det mått du  
behöver för att mössan skall passa.

Montering:
Kortsidorna läggs ovanpå varandra och därefter sammanfogas de båda kortsidorna med 
fm. Virka samman genom både lm i lmkedjan och genom den bakre lmbågen så att 
reliefmönster bildas. Fäst garntråden.

Dra in en garntråd längs med ena ytterkanten(långsidan) av halvstolpar och 
vändluftmaskor. Dra samman så att kanten sluts och fäst garnet.

Pompon:
Med 2 garntrådar från FgA och 1 garntråd från FgB görs en pompon i önskad storlek. 

Sys fast på mössan

Design: Wieke van Keulen
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= 1 lm
= 1 hst
= 1 Relief hst

fd = Garntråd
fm = Fasta maskor
sm  = Smygmaska
lm = Luftmaska
m = Maska
nd = Nål
v  = Varv
öm  = Öglemaska
st = Stolpe
uppr = Upprepa
vlm = Vändluftmaska
hst = Halvstolpe
dst = Dubbelstolpe



2

Mer information om projektet och produkten på: durableyarn.com
Det här projektet utformades på uppdrag av Durable. Anvisning och foton är skyddade av upphovsrätten och får inte användas för kommersiella ändamål. 

Designers och Durable är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas genom fel snitt eller på grund av anvisningen. Försäljning: VENO GmbH www.veno.com

Chunky Mössa med pompon

Relief-halvstolpe= Halvstolpe som 
virkas i bakre maskbågen

bakre maskbåge

2 Maskbågar

2 Vänd-luftmaskor


