
LADY
A.Pläd ca 90 x 150 cm
6 färger ca 150 g/färg
B. Kudde ca 40 x 40 cm
6 färger ca 30 g/färg
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4-15, A+B Fotpläd & Kudde
5-15 A PLÄD
GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga
MÅTT Ca 90 x 150 cm
GARNÅTGÅNG 6 färger, ca 150 g/färg
Fg.1 Cerise
Fg.2 Lime
fg.3 Kaki
fg.4 Turkos
Fg.5 Rosa
Fg.6 Vit
VIRKNÅL Nr 3½

FÖRKLARING Stolpe = stp 1 omslag på nålen, stick ner nålen genom 1 m i föregående varv, 1 omslag, garnet dras genom maskan,
1 omslag, garnet deas genom de 2 första öglorna på nålen, 1 omslag, garnet dras genom de 2 sista öglorna på nålen.
3 Stp tills. Gör ett omslag, stick ner nålen i en m i föregående varv och drag upp 1 m = 3 m på nålen gör ett omslag,
drag garnet genom 2 m, upprepa detta 2 ggr till = 4 m på nålen, gör ett omslag och drag tråden genom alla 4 öglorna.

TIPS Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
PLÄD Lägg med fg.3 upp 168 lm. Börja i 4:e lm med 2 stp tills i de följande 2 lm. X 7 stp, 3 stp i samma m, 7 stp, 3 stp tills

i de följande 3 lm X upprepa X – X sluta med 7 stp och 2 stp tills. Vänd med 3 lm. Virka 2 v med varje färg. Gör därefter
följande randning fg.6, fg.5, fg.4, fg.2, fg.1. Upprepa denna randning med dessa 6 fg. tills arbetet mäster ca 150 cm
eller önskad längd. Fäst alla trådar.

4-15 B KUDDE
GARNKVALITÉ Lady
GARNALTERNATIV Fuga
MÅTT Ca 40 x 40 cm
GARNÅTGÅNG 6 färger, ca 30 g/färg
Fg.1 Cerise
Fg.2 Lime
fg.3 Kaki
fg.4 Turkos
Fg.5 Rosa
Fg.6 Vit

Tofsar fg.6 ca 50 g
VIRKNÅL Nr 3½

FÖRKLARING Stolpe = stp 1 omslag på nålen, stick ner nålen genom 1 m i föregående varv, 1 omslag, garnet dras genom maskan,
1 omslag, garnet dras genom de 2 första öglorna på nålen, 1 omslag, garnet dras genom de 2 sista öglorna på nålen.

KUDDE Lägg med fg.1 upp 160 lm och slut lm-kedjan till en ring med 1 sm. Virka 3 lm är första stp, 1 stp i de 2 följande lm,
X 1 lm, hoppa över 1 m, 3 stp i de följande 3 lm X upprepa X – X varvet runt och sluta med 1 sm i 3:e lm. = 40 stp-
grupper. Byt till fg 2 och börja med 3 lm och 2 stp om första lm-bågen på föregående v, 1 lm, 3 stp om nästa lm-båge,
upprepa v runt sluta med 1 sm i 3:e lm, sm fram till nästa lm, virka 1 v till. Byt till fg.3 virka 2 v, byt till fg.4 virka 2 v,
byt till fg.5 virka 2 v, byt till fg.6 virka 2 v. Börja om från fg.1 och virka en likadan randning till. Sluta med att virka 1 v
med fg.1. Tag av garnet och fäst alla trådar. Sy eller virka ihop arbetet från avigsidan. Gör en snodd och och träd den
genom hålen på första v. Gör 4 tofsar och fäst dessa i varje hörn.
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