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STORLEK: a) nyfödd b) 3 månader 
Tossorna på bilden är i storlek: b) 3 månader

MATERIAL
VELOUR: a), b) 1 nystan i färg nr 65
MERINO BABY: a), b) 1 nystan i färg nr 70
NOTERA: Dessa tossor kan virkas i garnet PEQUES istället för MERINO BABY till samma 
mönster.
PEQUES: a), b) 1 nystan i färg nr 84937
Fyra små knappar

Virknål: 2,5 mm  

Maskor
lm - luftmaska 
hst - halvstolpe 
sm - smygmaska 
sula (se Diagram A och B)
ovandel (se Diagram C och D)

MASKTÄTHET
Virka halvstolpar: 
13 m x 10 rader = 10 x 10 cm

INSTRUKTIONER

Sula: Använd MERINO BABY a) 14 b) 14 lm. Hst i den fjärde lm från virknålen, fortsätt sen 
med Varv 1 på Diagram a) A b) B.
När du har virkat hela diagrammet kommer du ha: a) 44 b) 53 m.

Ovandel: Fortsätt att virka i spiral enligt Diagram a) C b) D.
[a) 28 b) 37 m]
Klipp av garnet och fäst trådarna när du kommit till slutet av diagrammet.
Använd VELOUR och börja virka i mitten på ovandelen. Virka hst fram och tillbaka i a) 28 b) 
37 m
När VELOUR-delen mäter a) 4 cm b) 5 cm, ska du klippa av garnet och fästa alla trådar.
Virka den andra tossan på samma sätt.

MONTERING
Använd MERINO BABY och virka två (2) öglor bestående av 4 lm (att stänga knapparna med) 
till var tossa; klipp av garnet och fäst alla trådar. Sy fast öglorna på VELOUR-delen på plat-
serna som visas på bilden.
Sy fast knapparna på motsatta sidan som öglorna.
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Diagram A     Diagram B

 
 
 
 

Diagram C 

Diagram D

= smygmaska
= luftmaska
= halvstolpe

=  smygmaska
=  luftmaska
=  halvstolpe i mitten på maskan i varvet under

=  virka 2 hst utan att göra den sista genomdragningen på var och en, omslag, dra  
 igenom alla öglorna på virknålen samtidigt
=  halvstolpe


