91311
ZPAGETTI

Version 2

91311

GARNKVALITÉ
STORLEK
GARNÅTGÅNG
BOTTENFÄRG (bf)
MÖNSTERFÄRG (mf)
VIRKNÅL
TEXT

VIRKADE BASKETSKOR I ZPAGETTI

Zpagetti (92% Högkvalitativ Bomull, 8% Övriga Fibrer. Rulle Ca 900 g =120 m)
Sula: Ca 28 cm
Ca 400 g (ca ½ rulle) vit
Ca 400 g (ca ½ rulle) blå
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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.

FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, lm=luftmaska, hst=halvstolpe, mb=maskbåge, fm=fast maska, m=maska, mf=mönsterfärg, bf=bottenfärg,
tills=tillsammans, sm=smygmaska

FÖRKLARINGAR

Fasta maskor (fm): Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 2 m på nålen), omslag, dra garnet genom båda m.
2 fm tills: Nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3 m på
nålen), omslag, dra garnet genom alla m. Halvstolpe (hst): Omslag, nedtag i nästa m, omslag, dra igenom garnet (= 3
m på nålen), omslag, dra garnet genom alla m.

BASKETSKO

Sula:
Lägg med virknål nr 12 och bf upp 14 lm.
Varv 1: Börja i 3:e lm och virka 1 hst i varje lm (bild 1), men i sista lm virkas 4 hst (ökning för tån), fortsätt virka 1 hst
i varje lm på andra sidan om lm-kedjan (bild 2), i sista lm virkas 2 hst (ökning för häl), sluta med 1 sm i 2:a lm
= 28 hst (bild 3).
Varv 2: Virka 2 lm, 1 hst i 1:a hst, 2 hst i 2:a hst, sedan 1 hst i varje hst fram till tån, där virkas 2 hst i vardera av de
4 mittersta hst (tån), fortsätt virka 1 hst i varje hst på andra sidan, i de 2 sista hst virkas 2 hst i varje hst (häl), sluta med 1 sm
i 2:a lm i början av varvet = 36 hst.
Varv 3: Virkas lika som varv 2 = 44 hst (bild 4).
Varv 4-5 (sulans sidokant, bild 5-6): Virka 2 lm, sedan 1 hst i varje hst (utan ökningar) med nedtag i bakre mb samt
mb på baksidan av arb (mb från varvet innan), sluta varje varv med 1 sm i 2:a lm i början av varvet.
Ta av garnet och fäst trådarna.
Tå:
Tån börjar virkas i de 2 mittersta m på sulans ena kortsida (bild 7).
Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i den högra av de 2 mittersta tåmaskorna, ta upp en ögla med bf och virka
1 lm, sedan 1 fm i samma hst och 1 fm i nästa hst = 2 fm, vänd.		
Varv 2: Virka 1 lm, 2 fm i varje fm = 4 fm, vänd.
Varv 3: Virka 1 lm, 2 fm i 1:a, 1 fm i varje fm, 2 fm i sista fm = 6 fm, vänd.
Varv 4: Virka lika som varv 3 = 8 fm, vänd.
Virka ytterligare 2 v utan ökningar. Ta av tråden. Sy fast tådelens sidor på avigsidan mot sulans överkant i bakre mb, använd
6 m av sulkanten på var sida (bild 8). Fäst trådarna.
Skoskaft:
Varv 1: Gör ett nedtag i bakre mb samt mb bakom i sulans sidokant i den 1:a hst efter tåns högra sida (bild 9), ta upp en
ögla med mf och virka 1 lm, sedan 1 fm i samma hst, virka därefter 1 fm i varje hst fram till andra sidans tådel, vänd.
Varv 2-3: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, med nedtag genom båda mb, vänd.
Varv 4-7 (sluttande framkant): Virka 1 lm, 2 fm tills i början och slutet av varje v (= 2 m mindre varje varv), och 1 fm
i varje fm däremellan, med nedtag genom båda mb, vänd.
Varv 8-10: Virka 1 lm, 1 fm i varje fm, vänd.
Ta av och fäst garnet.

MONTERING

Sy fast de raka kanterna av skoskaftet (de 3 första v) mot tåbiten på avigsidan (bild 11). Fäst trådarna.
Kant: Med bf virkas 1 v fm runt skons öppning och överkant, virka 2 fm i ”hörnen” (bild 12).
Skosnöre: Klipp 1 tråd ca 100-150 cm lång och trä i som skosnöre.		

1. Sula, varv 1: Börja i 3:e lm och virka 1 hst
i varje lm.

2. Sula, varv 1: Virka 4 hst i sista lm, fortsätt
3. Sula, varv 1: Avsluta första varvet med 1 sm
virka på andra sidan lm-kedjan, 1 hst i varje
i 2:a lm i början på varvet.
hst.		

4. Sula: 3 varv gjorda.

5. Sula, varv 4: Virka 1 hst i varje hst, med
nedtag i bakre maskbågen samt maskbågen
bakom.

6. Sula, varv 5: Färdig sula med sidokant.

7. Tå: Varv 1-4.

8. Tå: Sy fast tådelens sidor mot sulans
överkant.

9. Skoskaft, varv 1: Virka 1 fm i varje hst/fm.

10. Skoskaft: Färdigt skaft.

11. Skoskaft: Sy fast den raka delen av
skoskaftet mot tådelen.

12. Kant: Virka en kant med fm runt öppningen
och överkanten.
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