2375

Ribbon, 100% bomull
Storlek:
Garnåtgång:

omkrets ca 65 cm
2 n. fg 65

Virkad kasse
RIBBON, 100% bomull
2375
Storlek: ca
64 cm i omkrets
Garnåtgång: 2 n. fg 65 (ljusblå)
Virknål:

Svarta Fåret 7 mm

Virkfasthet: ca 4 mönsterrapporter (1 mönsterrapport = 1 st + 2 lm) med virknål 7 = 10 cm. OBS! Kontrollera
virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte
virkfastheten får arbetet fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Virkförklaringar:
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X – X till önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag igenom garnet och direkt genom m på nålen.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag igenom garnet, omslag om nålen, drag garnet genom 2
m, omslag om nålen, drag garnet genom de sista 2 m på nålen.
KASSE
Lägg upp 84 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm. Virka 5 lm = 1:a st + 1:a lm-bågen, X hoppa över 2 lm, 1 st i nästa
lm, 2 lm X, upprepa X – X och sluta v med 1 sm i den 3:e lm först på v = 28 lm-bågar.
Nästa v och alla följande v: 1 sm i 1:a lm på lm-bågen på föreg v, 1 sm om samma lm-båge, 5 lm = 1:a st + 1:a lm-bågen,
X 1 st om nästa lm-båge, 2 lm X, upprepa X – X v runt och sluta med 1 sm i den 3:e lm först på v.
Virka tills arb mäter ca 24 cm. Lägg arb åt sidan, tag ej av garnet.
Botten: Lägg upp 21 lm. Virka 1 fm i den 2:a m från nålen och 1 fm i varje fm = 20 fm. Virka ytterl 1 fm i den sista lm.
Virka nu runt på den andra sidan om de upplagda fm. Virka ytterl 1 fm i samma lm och därefter 1 fm i varje lm = totalt
42 fm runtom. Virka ytterl 2 fm i samma m och virka nu runt utan avslutning på varven. Fortsätt virka 1 fm i varje fm
och öka vid varje rundning genom att virka 2 fm i samma fm i var och en av de 2 yttersta fm vid nästa rundning, 2 fm i
samma fm i var och en av de 3 yttersta fm vid de 2 följ rundningarna, 2 fm i samma fm i var och en av de 4 yttersta fm
vid de 2 följ rundningarna, 2 fm i samma fm i var och en av de 5 yttersta fm vid de 2 följ rundningarna = 70 m. Virka
fram till nästa rundning och virka 2 sm i var och en av de 2 sista m strax innan rundningens början. Botten mäter ca 27 x
10 cm. Ta av garnet och fäst väl.
MONTERING
Nåla på botten mot väskan aviga mot aviga. Fortsätt med garnet och virka ihop delarna med sm med nedtag i en ½ maska
från varje del. Det är fler m på kassens del, fördela hopvirkningen jämt. Tag av garnet och fäst väl.
Kant upptill: Fäst tråden från uppläggningsv. Börja vid ena kortsidan och virka 5 lm (= 1 fm + 3 lm), X 1 fm i nästa st, 3
lm X, upprepa X – X och sluta v med 1 sm i den 2:a lm först på v.
Handtag: Virka 63 lm. Virka 1 sm i den 2:a lm från nålen, virka 1 sm i varje lm = 62 sm. Vänd med 1 lm och virka ett v
sm tillbaka med nedtag i bakre maskbågen = 62 sm. Tag av garnet. Virka ett likadant handtag till. Tips: Önskas längre
handtag, lägg upp fler lm.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se
Styling och foto: Angelica Broberg
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