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Solros för Ukraina
Virka solrosor för folket i Ukraina.
Detta mönster är endast för privat bruk och till stöd för Ukraina.
Det är däremot helt ok att virka och sälja OM pengarna går till Ukraina.
UNHCR är en jättebra organisation som finns på plats i Ukraina, och hjälper både vuxna och barn.
Andra organisationer är Röda korset, Unicef eller Läkare utan gränser.
Ditt bidrag behöver inte vara stort, men tillsammans kan vi göra storverk.
Många bäckar små bildar tillslut en flod.
Lycka till!
Först vill jag säga att jag är inte främst en virkerska. Därför kanske mönstret verkar stolpigt. Maila
mig gärna och fråga om det är något som är oklart. info@tvinnat.se
Jag har använt virknål 4mm och shetlandsull med 300m/100g men det fiffiga är att du kan
använda precis vad du vill. Restgarn brukar de flesta ha lite för mycket av. ;)
Gör en magisk ring av brunt garn och virka 8 fm i den, dra sedan ihop den och stäng med en
smygmaska i den första fm.
Dra sedan upp tråden så du har en stor ögla, c:a 1 cm lång. Gör ett omslag, stick ner nålen på
samma ställe, omslag, ner med nålen, omslag och sen upp och ett omslag till (du ska ha 5 öglor på
nålen nu) som du drar igenom alla öglorna på nålen och sluter med en lm.
Gör detta i varje fm från varvet innan. Slut ihop med en sm i den långa öglan.
Du ska nu ha 8 “puffar” på varvet, och därmed 16 m.
Gör likadant igen, men nu gör du 1 puff i maskan ovanför puffen på föregående sida, och sen en
puff mellan de två puffarna på föregående varv.
Du kommer att ha 16 puffar på varvet när du är klar och slut varvet med en sm i första öglan.
Virka nu ett varv med fm och slut med en sm.
Fäst trådarna och byt till gult garn.
Fäst det gula garnet i en av fm från varvet innan och nu ska vi virka kronbladen.
Virka en kedja med 5 m, sedan 1 trippelstolpe i samma maska, 1 dubbelstolpe i samma maska, 1
stolpe i samma maska och sen en lm och en maska där du drar igenom tråden genom två maskor,
sen hämtar du garnet igen och drar igenom 2 m och så vidare tills du har 1 m kvar på nålen.
Gör två luftmaskor, och stick ner nålen i sista maskan du gjorde innan de två lm.
Gör en fm i denna, en lm, och fortsätt sen likadant till slutet, då du gör en lm och en fm i samma
maska som du började i.
Hoppa över en m och vidare till nästa och gör en fm i den och upprepa proceduren tills du har 1617 kronblad (det råkade bli 17 på min. Men det spelar ju ingen roll.)
Fäst alla trådar, och du har en fin solros.
Jag har sedan påtat (med påtkvarn) en grön tub att ha runt en najtråd eller nån gammal udda
jumpersticka som kanske ligger och skäms i en låda. Detta fäster jag sen solrosen på och virkar
några gröna blad till.
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Bladen virkar du såhär:
Gör åter en magisk ring, virka en fm i den, sen en hst, 1 lm och sedan 2x(1 stolpe, 1 lm), 2x(1
dubbelstolpe, 1 lm), 3x(1 trippelstolpestolpe, 1 lm), 2x(1 dubbelstolpe, 1 lm), 2x(1 stolpe, 1lm), 1
hst, 1fm. Dra åt ringen ganska hårt och virka sen en kant med fm i alla maskor från föregående
varv. Precis på den mittersta trippelstolpen gör du 2 lm mellan de fasta maskorna och sticker ner i
samma maska som föregående fm och fortsätter vidare ner och maskar av. Sen är det bara att sätta
ihop allt till en fin solros.
Gör flera och ha i en vas. Evighetsblommor för folket i Ukraina.
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