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Zpagetti (Rulle ca 900 g = 120 m)
1 rulle räcker till ca 3 fodral till ytterkruka + 1 ljuslykta.
OBS! Mått och garnåtgång varierar beroende på garnets egenskaper.
FOTO Lasse Åbom — Fotografen i Gävle
Diameter ca 18 cm, höjd ca 24 cm (ca 18 cm när kanten är nervikt).
Passar till en ytterkruka med diameter 14-18 cm, höjd max 24 cm.
Ca 10 cm i diameter, höjd ca 24 cm. Passar till en ytterkruka i storlek 11 cm i diameter, höjd ca 24-29 cm.
Ca 10 cm i diameter, höjd ca 10 cm. Passa till ett glas i storlek diameter ca 8-10 cm x höjd ca 10 cm.
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FAKTA

Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på överskott från modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper
vad gäller färgnyans, grovlek, sträckning och töjbarhet.

TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom hela beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
* Mät höjden på krukan/lyktan och virka fodralen till önskad längd.
* För bästa passform rekommenderar vi att dessa fodral virkas med ett lite töjbart garn.

FÖRKORTNINGAR

lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR

Fodralen till ytterkrukan är virkade utan botten för att krukan ska stå stadigare på bordet.
Alla fm virkas med nedtag i bakre mb för randad effekt.

FODRAL/YTTERKRUKA (A) Lägg upp 32 lm, slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i varje lm i ringen, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2-19 (eller önskad längd): Virka 1 fm varje fm i bakre mb, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Fäst alla trådändar, säkra gärna trådändarna genom att sy fast dem med sytråd. Vik ner ca 5 cm till en krage.
FODRAL/YTTERKRUKA (B) Lägg upp 19 lm, slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i varje lm i ringen, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2-19 (eller önskad längd): Virka 1 fm i varje fm i bakre mb, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Fäst alla trådändar, säkra gärna trådändarna genom att sy fast dem med sytråd.
FODRAL/GLASLYKTA (C)

Lägg upp 4 lm och slut till en ring med 1 sm.
Varv 1: 2 fm i varje lm, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2-3: Virka 2 fm i varje bakre mb, sluta med 1 sm i 1:a fm.
Varv 4-9: Virka 1 fm i varje fm i bakre mb, avsluta med 1 sm i 1:a fm.
Fäst alla trådändar, säkra gärna trådändarna genom att sy fast dem med sytråd.

TVÄTTRÅD

Endast handtvätt och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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