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HÖJD
BREDD
GARNÅTGÅNG

KUVERTVÄSKA OCH ROTTING-LIKNANDE VÄSKA MED MOBILFICKA
Natural Club Raffia (100 % träfiber. Nystan ca 35 g = 75 m.)
Ca 17 m x 16 v fm på virknål 3.5 = 10 x 10 cm
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KUVERTVÄSKA:
HÖJD
BREDD
GARNÅTGÅNG
TILLBEHÖR

Ca 12 cm
Ca 18 cm
Fg 2: Ca 35 g (fg 37206, svart)
1 tryckknapp

VIRKNÅL
DESIGN & TEXT

3.5 mm
Berit Lindberg E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

FÖRKORTNINGAR
VÄSKA
FRAM/BAKSTYCKE

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
arb=arbete, fg=färg, fm=fast maska, ggr=gånger, hst=halvstolpe, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge, sm=smygmaska, v=varv
Lägg upp 55 lm med fg 1 och virknål 3,5.
Varv 1: Hoppa över 4 lm, *virka 1 hst + 2 lm + 1 hst i nästa lm, hoppa över 2 lm*, upprepa * - * till det återstår 3 lm,
virka 1 hst i sista lm, 2 lm, vänd.
Varv 2: *Virka 1 hst + 2 lm + 1 hst om föregående v 2 lm (= lmb)* upprepa * - * v ut, avsluta med 1 hst i föregående v
lm, 2 lm, vänd.
Alla resterande v virkas lika som v 2. När arb mäter ca 22 cm virkas 1 v med fm runt hela arb.
Virka 1 v fm runt hela arb, enl KANT.

KANT

Virka 1 lm, 3 fm i varvets sista m (= hörn),
1:a sidan: Virka 1 fm runt varje hst, 1 fm runt varje 2 lm vid vändning av varv + 1 fm däremellan, avsluta sidan med 3
fm i samma m (= hörn) ca 37 fm mellan hörnmaskorna.
2:a sidan: (upplägningsv) *Virka 1 fm, 2 fm runt lm*, upprepa * - * till det återstår 1 m, virka 3 fm i sista m (= hörn)
ca 50 fm mellan de 2 hörnen.
3:e sidan: Lika 1:a sidan.
4:e sidan: *Virka 1 fm i lmb, 2 fm däremellan*, upprepa * - * v ut.
Byt till fg 2 och hst.
Varv 1: Virka 1 sm i 1:a fm i hörngruppen + 2 lm + 1 hst i samma m, 3 hst i nästa m (= hörn), fortsätt med *1 hst i varje
m fram till nästa hörn, 3 hst i hörnet*, upprepa * - * ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.
Varv 2: Virka 1 sm + 2 lm + 1 hst i samma m, 1 hst, *3 hst i nästa m (= hörn), hst fram till nästa hörn*, upprepa * - *
ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.
Varv 3: Virka 1 sm + 2 lm + 1 hst i samma m, 2 hst, *3 hst i nästa m, (= hörn), hst fram till nästa hörn*, upprepa * - *
ytterligare 2 ggr, avsluta med hst fram till 1:a hörnet.
Avsluta med 1 sm i varvets 1:a m.
Virka ett lika stycke till.

SIDA/BOTTEN/SIDA

Lägg upp 17 lm med fg 2. Hoppa över 1 lm, virka 16 fm, 1 lm, vänd, 16 fm, 1 lm, vänd. Fortsätt virka på samma sätt
(16 fm, vänd med 1 lm) till arb mäter ca 27 cm, mät på fram/bakstyckets sida så längden stämmer.
Virka 1 v fm i bakre mb, = hörn och rätsida, mät härifrån. Fortsätt med fm i båda mb. Till ca 35 cm, mät mot fram/
bakstyckets bottensida så längden stämmer.
Virka 1 v fm i bakre mb från rätsidan. Mät nu härifrån. Fortsätt med fm i båda mb till arb har samma längd som 1:a sidan.

HANDTAG

Virka 62 lm med fg 2, hoppa över 1:a lm, virka 60 fm, 3 fm i 1:a lm, fortsätt med 60 fm enl bild 1, 3 fm i samma m,
fortsätt med sm runt hela handtaget, bild 2.
Virka ett till handtag.

Handtag – bild 1

Handtag – bild 2

MOBILFICKA

Virka 15 lm med fg 2. Hoppa över 1:a lm, virka 14 fm, 1 lm, vänd,
virka 1 fm, 2 fm i samma m, 10 fm, 2 fm i samma m, 1 fm.
Fortsätt virka 16 fm per varv och vänd med 1 lm.
Mobilfickan är färdig när arb mäter 14 cm.

MONTERING

Sy fast handtagen på fram/ bakstycken, ca 7 cm från kant.
Nåla fast sid/bottenremsan på framstycket, se till så varven som virkades i bakre mb kommer i hörnen. Virka ihop delarna
med fm, håll framstycket mot dig. Sy fast mobilfickan mot den hopvirkade sidan, botten och 1 m in på den öppna sidan.
Nåla fast sid/bottenremsan på bakstycket och virka ihop på samma sätt som tidigare.

KUVERTVÄSKA

Virka 31 lm med fg 2, hoppa över 1:a lm, virka 30 fm, 1 lm, vänd,
Virka 30 fm, 1 lm, vänd. Virka på samma sätt till arb mäter 30 cm. Avsluta sista v med 3 fm i sista m, virka fm i sidan på
locket, 7 cm, avsluta med 1 sm. Virka lika på andra sidan locket.
Vik upp 11 cm och virka ihop sidorna med fm.
Fäst alla trådar och sy i en tryckknapp.
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