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Design: Wieke van Keulen

COSY FINE: VIRKADE HJÄRTAN

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

 

 

 

dst  = Dubbelstolpe 
fd  = Garntråd
fm  = Fasta maskor
hst  = Halvstolpe
sm  = Smygmaska
lm  = Luftmaska
m  = Maska

nd  = Nål
v  = Varv 
öm  = Öglemaska
st  = Stolpe
uppr  = Upprepa

MATERIAL
- Durable Cosy Fine
 2228 Silver Grey=A
 326 Ivory= B
 228 Raspberry=C
 343 Warm Taupe=D
- Virknål 4,5
- Stoppnål( Ullnål utan spets)

Börja med att göra en magic loop av garnet i den färg 
du valt.

Varv 1
4lm,2 dst,3st,1lm,1dst,1lm,3st, 2dst, 3lm, avsluta 
med 1 sm överst. Se blderna hur man sluter en garn-
ring och hur hjärtat sys hop.

Sys fast på mössan
) = fd
)  = lm
l  = st
3 = dst
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Vänd-luft-
maska(v-lm)

2 dubbelstolpe 
(2dst)

Dra garnänden 
genom den bakre 
delen av ringen

Dra åt garntrådsbör-
jan med garntråden 

från ringen

garnbörjan

garnbörjan

garnände

Garn-
ring

3 stolpar (3 st)

3 stolpar (3 st)

3 Luftmaska

Klipp av garnet
Framsida Baksida

1sm

1lm, 1dst,1lm

2 dubbelstolpe (2dst) När garnets början dras  
åt försvinner garn A  
efterhand.

dra

När garntråd A dras åt  
försvinner garntråd B  

efterhand.


