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Poppy 
 

Ampel 

 

 

Garn: ca 25 g Netto Somerset Denimgarn (50 g = 150 m), eller liknande 

Virknål: 4,0 

Mått: Passar en kruka som är 12 cm hög med en botten som är 10 cm i 

diameter. Eftersom ampeln töjer sig bör den passa även en något vidare kruka. 

Höjden kan anpassas, se vidare i mönstret. Tips: använd en kruka av plåt eller 

plast så blir det inte så tungt 
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Virktermer 

m maska 

sm smygmaska 

lm luftmaska 

lmb luftmaskbåge 

fm fast maska 

st stolpe 

dst dubbelstolpe 

pop popcorn*  

MR magisk ring  

bmb bakre maskbågen 

* - *  upprepa varvet ut eller angivet antal ggr 

nä nästa 

hö hoppa över 

 

Popcorn: Virka 5 st i samma m. Tag nålen ur öglan, stick in den i den första st, plocka upp 

öglan igen och dra igenom. Lås maskan med 1 lm (lm räknas ej som en egen m) 

 

 

Bra att veta 

• Ampeln virkas i ett stycke från botten och upp 

• Första fm/st på varvet ersätts av 1/3 lm, om inget annat anges 

• Avsluta varje varv med 1 sm i första m 

• Maskantal inom ( ) i slutet av varje varv 
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Varv 1: MR, *1 st, 1 lm* 10 ggr i ringen (10 st, 10 lmb) 

Varv 2: *1 st i st, 1 lm, 1 st om lmb, 1 lm* (20 st, 20 lmb) 

Varv 3: *1 st i st, 2 lm* (20 st, 20 lmb) 

Varv 4: *1 fm i st, 2 fm om lmb* (60 fm) 

Varv 5: 1 fm i varje m i bmb (60 fm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varv 6: 1 lm, *1 fm, 3 lm, hö 2 m* (20 fm, 20 lmb) 

Varv 7: sm till mitten av första lmb, *pop om lmb, 1 lm, hö fm* (20 pop, 20 

lmb) 

Varv 8: sm om lmb, 1 lm, *1 fm om lmb, 3 lm, hö pop* (20 lmb, 20 fm) 

Varv 9: = varv 7 

Varv 10: sm till mitten av första lmb, *8 lm, 1 fm om nä lmb* 19 ggr, 4 lm, 1 

dst om första lmb (=1 lmb) (20 lmb) 

Varv 11: *2 lm, 1 fm om nä lmb* 19 ggr, 2 lm, 1 sm i dst (20 lmb) 

Varv 12: sm om 2-lmb, *pop om lmb, 1 lm, hö fm* (20 pop, 20 lmb) 

Varv 13: = v 8 

Varv 14: = v 7 

Varv 15: = v 8 
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Varv 16: sm om första lmb, 3 fm om varje lmb (60 fm) 

Om du vill ha en högre ampel, virka ytterligare varv fm 

Varv 17: *15 fm, 31 lm, virka 30 sm tillbaka längs lm-kedjan, 1 sm i samma m 

som sist gjorda fm* 4 ggr 

 

Tag av garnet, fäst trådarna 

 

Upphängning 

Virka ihop de 4 lm-kedjorna med en stående fm 

i luftmaskorna längst upp. Gör 41 lm (eller till 

önskad längd), 1 sm i varje lm tillbaka längs 

lm-kedjan, 1 sm i fm. Tag av garnet 

 

Gör en ögla genom att vika in änden av lm-

kedjan ca 5 cm och sy fast 

 

Fäst alla trådar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du delar ditt alster i sociala media, kom ihåg att hänvisa till mitt mönster. Tagga mig 

gärna med @virklust eller #virklust så att jag också får se ditt fina arbete 

 


