Du väljer själv vilket garn och vilken virknål du skall använda.
Stjärnorna ovan är virkade efter Christinas mönster i Catania Original i vitt, guld och silver med virknål 3
mm. Den stora 6-uddiga stjärnan väger 7 g, den 5-uddiga 5 g och den minsta 3 g. Den minsta stjärnan finns
inte med i mönstret. Den är en variant av den 5-uddiga: på varv 1 virkas fm mellan lm istället för stolpar och
varv 2 hoppas över helt och hållet.

Virkad stjärna (5 uddar)

Virkad stjärna (6 uddar)

Foto Christina Strömbäck

Lm = luftmaska, sm = smygmaska, st = stolpe,
dst = dubbelstolpe)

Använd virknål anpassat till det garn du
använder.
Starta med 5 lm som sluts till en ring med 1
sm.
Varv 1: 3 lm (= 1:a st), 2 st i ringen, *3 lm, 3
st i ringen*, uppr *-* 4 ggr, 3 lm, avsluta
med 1 sm i 3lm från början av varvet.
(Sammanlagt 5 stolpgrupper i ringen)
Varv 2: Sm fram till 1:a luftmaskbågen, gör
sedan 3 st (första st utgörs av 3 lm som på
varv 1), 3 lm, 3 st i vaje luftmaskbåge varvet
runt, avsluta med 1 sm i 3lm från början av
varvet.
Varv 3: Sm fram till lmbågen, 3 st (första st
utgörs av 3 lm som på varv 1), 1 dst, 3 lm, 1
dst, 3 st i lmbågen, 1 fm i bågen mellan förra
varvets stolpgrupper, fortsätt likadant varvet
runt och avsluta med 1 sm som tidigare varv.
Du har nu 5 stjärnspetsar.
Avslutande varv görs så här: 1 fm i varje
st/fm och i stjärnspetsarnas luftmaskbåge
görs 3 fm, 5 lm, 3 fm. Avsluta med 1 sm och
fäst trådarna.
Spänn ut stjärnan och pressa eller stärk den.
Design Christina Strömbäck med inspiration från
diverse stjärnor & bilder. Mönstret används med
tillstånd från Christina Strömbäck. Mönstret får
endast användas för privat bruk och får ej
kopieras eller användas för kommersiellt bruk

Foto Christina Strömbäck
Starta med 6 lm som sluts till en ring med 1
sm.
Varv 1: 3lm (= 1:a st), 11 st i ringen. Sluta
med 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: 3 lm, 1 st i nästa st, 2 lm, 1 st i i de 2
nästa st, 2 lm, fortsätt så hela varvet och
avsluta med 2 lm, 1 sm i den 3:e lm från
början. Du har nu 6 stolpgrupper med 2 lm
emellan.
Varv 3: sm fram till lmbågen, 3 st (första st
utgörs av 3 lm som på varv 1), 3 lm, 3 st i
lmbågen, gör sedan 3 st, 3 lm, 3 st i varje
luftmaskbåge varvet runt. Avsluta med sm
som tidigare.
Varv 4: Sm fram till lmbågen, 4 st (första st
utgörs av 3 lm som på varv 1), 3 lm, 4 st, 1
fm mellan stolpgrupperna på förra varvet,
fortsätt på samma sätt varvet ut. Avsluta
med sm.
Du har nu 6 stjärnspetsar.
Avslutningsvarvet görs så här: fm i alla
st/fm och i varje stjärnspets luftmaskbåge
görs 2 st, 1 dst, 3 lm, 1 dst, 2 st.
Avsluta varvet med 1 sm och fäst trådarna
Spänn ut stjärnan och pressa eller stärk den.

