
 

GARNÅTGÅNG:  DROPS 221-41 

DROPS BELLE från Garnstudio (tillhör garngrupp B)  

100-150-150 g färg 03, ljus beige  

VIRKFASTHET:  

22 stolpar på bredden och 11 varv på höjden med stolpar = 10 x 10 

cm.  

VIRKNÅL:  DROPS VIRKNÅL NR 3.  

Nålnumret är endast rekommenderat. Får du för många maskor på 10 

cm, byt till tjockare virknål. Får du för få maskor på 10 cm, byt till 

tunnare virknål. 

FÖRKLARING TILL BESKRIVNINGEN:  

-------------------------------------------------------  

VIRKINFORMATION:  

Alla varv med stolpar börjar med 3 luftmaskor som ersätter första stolpen. Varvet avslutas med 1 

smygmaska i den tredje luftmaskan från början av varvet.  

Alla varv med fastmaskor börjar med 1 luftmaska som ersätter första fastmaskan. Varvet avslutas med 1 

smygmaska i första luftmaskan från början av varvet.  

BÖRJA ARBETET HÄR:  

-------------------------------------------------------  



HATT - KORT ÖVERSIKT ÖVER ARBETET:  

Arbetet virkas runt, uppifrån och ner.  

HATT:  

Virka 4 luftmaskor med nål 3 med Belle, och sätt ihop dem till en ring med 1 smygmaska i första 

luftmaskan.  

VARV 1: Virka 8 fastmaskor om ringen – läs VIRKINFORMATION!  

VARV 2: Virka 2 stolpar i varje maska = 16 stolpar.  

VARV 3: Virka * 2 fastmaskor i första/nästa maska, 1 fastmaska i nästa maska *, virka *-* varvet runt = 24 

fastmaskor.  

VARV 4: Virka * 2 stolpar i första/nästa maska, 1 stolpe i var och en av de nästa 2 maskorna *, virka ** 

varvet runt = 32 stolpar. KONTROLLERA VIRKFASTHETEN!  

VARV 5: Virka * 2 fastmaskor i första/nästa maska, 1 fastmaska i var och en av de nästa 3 maskorna *, 

virka *-* varvet runt = 40 fastmaskor.  

VARV 6: Virka * 2 stolpar i första/nästa maska, 1 stolpe i var och en av de nästa 4 maskorna *, virka ** 

varvet runt = 48 stolpar.  

VARV 7: Virka * 2 fastmaskor i första/nästa stolpe, 1 fastmaska i var och en av de nästa 5 maskorna *, 

virka *-* varvet runt = 56 fastmaskor.  

Fortsätt med att virka vartannat varv med stolpar och fastmaskor, och öka på samma sätt - det virkas 1 

maska mer mellan varje ökning för varje varv.  

Virka till det är totalt 104-112-120 maskor på varvet. Nu är ökningen färdig, och det virkas vidare med 

växelvis stolpar och fastmaskor som förut. Fortsätt till arbetet mäter 16-18-18 cm uppifrån och ner, nu 

virkas brätte som förklarat nedan.  

BRÄTTE:  

Fortsätt med växelvis stolpar och fastmaskor som förut, SAMTIDIGT som det ökas så här: Virka * 2 maskor 

i första/nästa maska, 1 maska i var och en av de nästa 12-13 maskorna *, virka *-* varvet runt = 112-120-

128 maskor.  

Fortsätt med att öka på varje varv, det virkas 1 maska mer mellan varje ökning för varje varv. Virka ca 10-

11-12 varv med ökning - anpassa så att sista varvet är ett varv med fastmaskor. Klipp av tråden och fäst 

den.  

SNODD:  

Klipp 2 trådar Belle à 3 meter. Tvinna dem tillsammans till de gör motstånd, lägg snodden dubbel och den 

kommer att tvinna sig igen. Knyt en knut i varje ände. Snurra snodden 2 gånger runt hatten och knyt en 

knut. Om man vill kan snodden träs ut och in mellan maskorna på ett par ställen så att den håller sig på 

plats. 
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