Kant till Dahlia temperaturfilt - design Ellinor Widéen Frostvirka
Information med förkortningar, nålstorlek m.m. finns i mönstret till själva rutan.
Jag använde två färger som jag hade mycket kvar av till kanten, de två ”kallaste” färgerna.
Det gick åt lite mer än 1 nystan av både färg A och B.
Varv 1: Med färg A, börja i en hörnlmb, **3 fm om hörn-lmb, (lm, hö 2 fm, fm om lmb) x 6,
*hö 2 fm, 5 st i ihopvirkningen med nästa ruta, hö 2 fm, fm om lmb, (lm, hö 2 fm, fm om
lmb) x 5, upprepa från * fram till nästa hörn-lmb, lm, upprepa från ** varvet runt och avsluta
med sm i första m.
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Varv 2: Med färg B, börja i den mittersta av de tre fm i ett hörn, **3 fm i samma m, (lm, hö
fm, fm om lmb) x 6, *lm, hö fm, fm om utrymmet före de 5 st, lm, hö st, fm i st, lm, hö st, fm
i st, lm, hö st, fm om utrymmet före fm, (lm, hö fm, fm om lmb) x 5, upprepa från * sidan ut,
lm, hö fm, fm om lmb, lm, hö fm, upprepa från ** varvet runt och avsluta med sm i första
fm.
Varv 3: Med färg A, börja i den mittersta av de tre fm i ett hörn, *3 fm i samma m, (lm, hö
fm, fm om lmb) upprepas sidan ut, lm, hö fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med sm
i första fm.
Varv 4: Med färg B, börja i den mittersta av de tre fm i ett hörn, *3 fm i samma m, (lm, hö
fm, fm om lmb) upprepas sidan ut, lm hö fm, upprepa från * varvet runt och avsluta med
som i första fm.
Varv 5: Fortsätt med färg B, 1 fm i varje m varvet runt förutom i hörnen där man virkar 3 fm i
samma m i den mittersta av de tre fm. Sm i första fm.
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona.
Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com
Använd gärna hashtag #frostvirka om du virkat mönstret och postar bilder i sociala medier.
Facebook & Instagram: @frostvirka
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