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Material 
• Garn: Olika blandade bomullsgarn till de virkade blommorna. Designern använde 

bomullsgarn “Alize cotton gold” (Elena Regina wool). 

• Virknål stl 4.5 mm eller den stl som passar valt garn eller för att få rätt virkfasthet. 

• Noteringar:

https://www.facebook.com/luluamigurumi/


Original Design av Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ All Rights Reserved. 
Sida 2 

 

Pärlor och basbrosch. Designern 

använde pärlor och brosch från 

“Gioie e colori” 

Broderigarn 

Sytråd  

Stoppnål för att fästa garnändar 

Synål 

Pärlnål 

 

Förkortningar  
Mr Magisk ring Hst Halvstolpe Fm Fast maska M Maska/or 
Lm Luftmaska Ögl Ögla/or Hö Hoppa över Dst Dubbelstolpe 
St Stolpe V Varv Sm Smygmaska   

*__* – upprepa instruktioner mellan asterisker det antal gånger som specificeras. 

(__) – upprepa instruktioner mellan parenteser det antal gånger som specificeras. 

Noteringar och maskantal visas i lila kursiv text och mellan [ ].  

Mönsterinstruktioner för Del 5: Brosch och Färdigställande  
Brosch 
6 lm, slut till en ring med sm i första lm, eller gör en mr.  

Varv 1: 1 lm, virka 12 fm i ringen; sätt ihop med sm i första 

fm.  [12 fm] 

Varv 2: 1 lm, fm i första m, *3 lm, hö nästa maska, 1 fm i 

nästa m * upprepa från * till* fyra gånger till, 3 lm, hö sista 

m, sätt ihop med sm i första fm. [6 3-lmb] 

Notering: fm-maskorna från v 2 fungerar som ankare till v 4.  

Varv 3: (Sm, 1 fm, 3 st, 1 fm, sm) i vardera 3-lmb. [6 

blomblad] 

Varv 4: 1 lm, fm runt första fm-ankaret från v 2, 5 lm, * fm 

runt nästa fm-ankare från v 2, 5 lm*, upprepa från * till * 

varvet ut och sätt ihop med sm i första m. [6 5-lmb] 

Varv 5: (1 st, 5 dst, 1 st) i varje 5-lmb, sätt ihop med sm i första m. 

För att göra broschen, använd tre av jeansblommorna och den virkade blomman fastsatt med 

pärlor. Sätt fast dessa på brosch-basen som du har köpt till detta ändamål. 

 

Avslutning  

För att göra klart din stola med dina jeansblommor, sätt först fast en virkad blomma med pärlor 

på, ovanpå mitten av en tygblomma och sy fast den i rätt position. Sy fast dina blommor 

tillsammans med löven på sjalen, varhelst du föredrar, eller så som det visas på fotot. 

 

 

 

Njut! 

 

 


