KROKAD MÖSSA I Sandnes Fritidsgarn
Kort beskrivning av krokning med dubbel nål:
Man lägger upp med färg 1, vanliga luftmaskor (det är den färgen som bildar stolpar lodrät).
Dra sedan upp en maska i varje luftmaska (ca 8 – 10 åt gången), vänd arbetet och ta färg 2 och dra igenom.
Första genomdragningen drar man igenom en maska och sedan alltid genom två.
När första varvet är gjort går man över till att plocka upp med färg 1 genom att sticka nålen bakom
”stolpen som står upp” på föregående varv (men på rätsidan som är mot dig). Maska fortfarande av lika
genom att dra igenom två o två med färg 2.
När man kommer till minskningarna sticker man nålen bakom två ”stolpar” samtidigt och drar igenom
tråden = 1 maska mindre.
OBS! Kroka inte för hårt!

MÖSSA med rak kant.

Lägg upp 66 luftmaskor, slut till en ring med en smygmaska.
Kroka sedan runt i ca 15 varv.
Börja sedan minska på 6 ställen varje varv (börja alltså med att kroka ihop var 11:e maska , nästa varv var
10:e osv. Minska tills det är tre maskor mellan minskningarna, Då börjar man ta ihop två och två hela
tiden.
Virka sedan en kant med fm runt mössans nederkant och avsluta med ett varv smygmaskor. Virka inte en
maska i varje, utan hoppa över någon med jämna mellanrum, så att mössan blir rak nedtill och inte rullar
upp sig.

Mössa med rullad kant

Gör lika som ovan, men kroka ca 19 varv innan minskningarna
Virka ingen kant nedtill, utan fäst bara trådarna och låt kanten rulla upp sig.
OBS! Detta är ett ”prova på kitt” mössan kan bli för stor eller för liten, men man lär sig tekniken.
Man får prova sig fram för att få ett maskantal som passar…………..

Lycka till!
(TIPS: You tube har flera inlägg om tunisisk virkning, titta även in på krokning.blogspot.se)

