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90199 VIRKAD PLÄD OCH KUDDE I MORMORSRUTOR & STICKAD KUDDE
GARNKVALITÉ Järbo 8/4 (100% Bomull ”Merciserad & Gasserad”. Nystan ca 50 g = 170 m)
GARNALTERNATIV Järbo 12/6
VIRKAD PLÄD- STORLEK Ca 50 x 135 cm
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 32047)
 Ca 200 g (fg 32018)
 Ca 200 g (fg 32032)
 Ca 200 g (fg 32000)
VIRKNÅL Nr 2.5 
DESIGN & TEXT Kerstin Arvelind 

MORMORSRUTA Lägg med oblek färg upp 6 lm och slut dem till en ring med 1 sm. Varv 1: Börja med 3 lm som är första stolpen, sedan 2 st om 
 ringen, 2 lm, *3 st om ringen, 2 lm, upprepa från * 2 ggr till = 4 stolpgrupper med 3 st i var grupp och 2 lm däremellan. Sluta v 
 med 1 sm i den 3:e lm = översta lm. Varv 2: Byt till grön färg börja om lm i ena hörnet med 3 lm som är 1:a st, sedan 2 stolpar + 
 2 lm + 3 stolpar om samma lm i hörnet, 2 lm, * 3 st + 2 lm + 3 st om lm i nästa hörn, 2 lm, upprepa från *2 ggr till, sluta v med 
 1 sm i 3:e lm. Varv 3: Byt till lin färg, börja om lm i ena hörnet, virka 3 lm + 2 st + 2 lm + 3 st om samma lm, *2 lm, 3 st om lm 
 mitt på sidan, 2 lm, 3 st + 2 lm + 3 st om lm i nästa hörn, upprepa från * sluta v med 1 sm i 3:e lm. Varv 4: Byt till blå färg. Virka 
 lika som varv 3 men med en omgång 2 lm, 3 st om lm extra mitt på sidan. Varv 5-6: Virka fm runt rutan med blå färg. 
 Virka 70 rutor. 

MONTERING Sy ihop rutorna. 5 rutor på bredden och 14 rutor på längden. Virka 3 varv fm runt överdraget och 3 fm i varje hörnmaska. 

VIRKAD KUDDE (A) 
STORLEK Ca 40 x 40 cm 
GARNÅTGÅNG Garn från överdraget räcker även till kudde.
 Ca 50 g (fg 32047)
  Ca 50 g (fg 32018)
 Ca 50 g (fg 32032)
 Ca 50 g (fg 32000)
VIRKNÅL Nr 2.5
TILLBEHÖR Innerkudde 40 x 40 cm

RUTA Lägg upp och virka mormorsruta lika som överdraget t.o.m varv 4. Varv 5-9: Virka fm runt rutan med blå färg, och 3 fm i  
 varje hörnmaska. Virka 18 rutor. 

MONTERING Sy ihop 3 rutor på både bredden och längden = 9 rutor. Lägg nu ihop bak och framstycket med rätsidan utåt och virka ihop
 dem från rätsidan med fm. Stoppa i en innerkudde och sy till upptill. 

STICKAD RUTIG KUDDE (B)
STORLEK Ca 40 x 40 cm
GARNÅTGÅNG Ca 150 g (fg 32000)
STICKOR Nr 3
TILLBEHÖR Innerkudde 40 x 40 cm, 8 knappar

MASKTÄTHET Ca 27 m slätstickning på stickor nr 3 = 10 cm - eller anpassa till den grovlek 
 Du behöver ha för att hålla masktätheten.

FÖRKLARINGAR Första och sista maskan stickas rät = kantm.

BAK & FRAMSTYCKE Lägg med st nr 3 upp 113 m och sticka 1 rätt varv. Övergå till att sticka mönster enligt diagram, utom på de 5 yttersta m i var sida som hela
 tiden stickas i rätstickning. När arbetet mäter 3 cm görs 1 knapphål innanför de 2 yttersta m i var sida. Knapphålen görs genom att man
 stickar ihop 2 m, 1 omslag. Upprepa knapphålen med 10 cm mellanrum ytterligare 3 ggr = 4 knapphål på varje sida. Sticka rakt tills arbetet
 mäter 80 cm. Maska av, ej för fast. 

MONTERING Spänn ut arbetet enligt mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy ihop kudden upptill. Lägg i en innerkudde och sy i knapparoch
 knäpp knapparna i sidan. 

TVÄTTRÅD Virkade arbeten tvättas separat med skonsam tvätt. Ej optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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Upprepa x-x

Börja här

x x

= am från räts

= rm från räts och am från avigs
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