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ZPAGETTI



91312 AXELVÄSKA I ZPAGETTI
GARNKVALITÉ Zpagetti (92% Högkvalitativ Bomull, 8% Övriga Fibrer. Rulle Ca 900 g =120 m)
STORLEK Bredd: Ca 34 cm. Höjd: Ca 26 cm
GARNÅTGÅNG 
BOTTENFÄRG (bf)  Ca 370 g vit
MÖNSTERFÄRG (mf) Ca 350 g blå
VIRKNÅL  Nr 10
TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se
  
MASKTÄTHET  Ca 7 fm x 8 v = 10 x 10 cm med virknål nr 10 

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

FÖRKORTNINGAR  lm=luftmaskor, fm=fast maska, st=stolpe, m=maska, bf=bottenfärg, mf=mönsterfärg, v=varv  

FÖRKLARINGAR  Luftmaska (lm): Gör en ögla, stick in virknålen i öglan, gör ett omslag med garnet och drag genom maskan (öglan 
 på nålen = första maskan), gör ett nytt omslag och drag genom första maskan. Fast maska (fm): Stick in virknålen 
 i en m på föregående varv och drag upp 1 m = 2 m på virknålen, gör ett omslag på virknålen, dra garnet 
 genom båda m. Stolpe(st): Gör 1 omslag på virknålen, stick ner virknålen genom 1 m i föregående varv, 1 omslag, 
 dra  garnet genom maskan = 3 m på virknålen, gör ett omslag och dra garnet genom 2 öglor, gör ännu ett 
 omslag om virknålen och dra genom de sista 2 öglorna.  
 Virka med  nedtag i båda maskbågarna. 

VÄSKA Lägg upp med bf ca 20 lm med virknål nr 10, börja i 2:a lm från nålen och virka fm i fm, i sista m virkas 
 3 fm. Vrid arbetet och fortsätt virka fm på andra sidan lm-kedjan och i sista lm virkas 3 fm. Fortsätt att 
 virka runt med fm utan ökningar. Virka 6 v, byt till mf och virka 2 v. Byt åter till bf och virka 5 v. Byt till mf 
 och virka 1 v, byt åter till bf och virka 1 v. Byt till mf och virka 4 v. Ta av garnet och fäst. Axelrem: Lägg 
 med mf upp ca 33 lm (eller så lång som du vill ha remmen), börja i 3:e lm och virka 1 st i varje lm = 30 st. 
 Ta av garnet och fäst remmen i väskans kortsidor. 
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Järbo Garn AB TEL 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se 
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