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Midsommarkrans 2017 

Snart är det midsommar och då måste man så klart göra en midsommarkrans. När jag gjort 

ett mönster så genererar det ofta i en massa nya idéer. Detta blommönster som ju började 

med en brosch har även blivit en blomkrans för väggen och nu denna huvudkrans. Jag har 

alltså återanvänt den främre delen av blomman, men valt att göra det första varvet i gult och 

sen inte satt fast en knapp.  

Material  

Garn: Scheepjes Catona. Remsan som blommorna sys fast på har jag använt grön nr. 412 för 

båda kransarna. 

Den blå kransen har jag gjort en blomma i följande blå färger: 511, 247, 261, 201, 510, 173, 
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146, 397, 400, 402. Gult nr 249 i mitten på varje blomma:  

För den rosa kransen har jag gjort 2 blommor i följande färger: 238, 222, 114, 256, 413. Gult 

nr 403 i mitten på varje blomma 

Virknål:  3,0 mm. 

Virkfasthet: Inte så noga. 

Storlek: Passar ett litet vuxenhuvud och barn. Det är bara att förlänga remsan lite för att få 

den större. 

Övriga tillbehör: Nål och 3 stickmarkörer (för att markera mitten och hur långt ut de yttersta 

blommorna ska sitta, men det går ju bra med nålar eller annat man har hemma.) 

Start:  

Virka 10 blommorna: 

Börja med gult: Slut 4 lm till en ring. 

Varv 1: I ringen: 3 lm (=1 st, 1 lm) *2 st, 1 lm* upprepa *-* 4 ggr, avsluta med 1 st, 1 sm i 2:a 

lm. (totalt 10 stolpar (5 stolppar) och 5 luftmaskor) Klipp av tråden, lagom lång så att den 

ena kan användas att sy fast blomman i remsan sen. 

Varv 2: Byt färg till önskad blomfärg: sm i första stolpen i vilket stolpar som helst, 1 lm (= 

första fm, så hoppa över denna i beskrivningen första gången.)  *(1 fm, 1 hst, 1 st, 1 dst, 1 3-

dst, 1 4-dst) I nästa stolpe: (1 4-dst, 1 3-dst, 1 dst, 1 st, 1 hst, 1 fm) hö lm*. Upprepa*-* 4 ggr 

till, totalt 5 blomblad. Klipp av tråden. 
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Remsan: 

Med grön virka 160 lm och därefter två varv med fm på dessa. Klipp av och fäst trådarna. 

 

Avslutning: 

Fäst alla trådarna på blomman utom den längsta av de gula. Mät ut mitten på remsan och 

markera med en stickmarkör eller nål. Mät också ut hår långt på varje sida du ska sätta 

blommor (så att det går att knyta i rätt storlek). Sy fast blommorna med den gula garnänden 

och fäst den.  

Klart! 
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