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Ribbon, 100% bomull
Storlek:              Ø 15 x 17 cm
Garnåtgång:      2 n.fg 03 + 08 alt 1 n. fg 37



Virkad korg
RIBBON, 100% bomull
2373

Storlek,
Höjd: ca 17 cm
Botten: ca 15 cm i diameter
Garnåtgång,
Enfärgad: 1 n.fg 37 (aprikos)
Tvåfärgad: 1  n.fg 03 (ljusgrå)
  1 n.fg 08 (mörkgrå)
Virknål: Svarta Fåret 7 mm

Virkfasthet: ca 11 fm 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.

KORG  
Börja med botten och virka med aprikos fg alt ljusgrå fg 6 lm, slut till en ring med 1 sm. Fortsätt virka runt i spiral utan 
avslutning på varven. 
Varv 1: Virka 12 fm om ringen. 
Varv 2: Virka 2 fm i varje m = 24 fm. 
Varv 3: Virka 1 fm i varje fm = 24 fm.  
Varv 4: Virka X 1 fm, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 36 fm.
Varv 5: Virka 1 fm i varje m = 36 fm.
Varv 6: Virka X 2 fm, 2 fm i nästa m, upprepa från X = 48 fm.
Varv 7: Virka 1 fm i varje m = 48 fm.
Varv 8: Virka X 3 fm, 2 fm i nästa m = 60 fm.

Sluta med 1 sm i nästa m. Virka ett reliefvarv som bildar en kant runt botten enl följ: X Stick in nålen i nästa m från avigs 
och därefter direkt in i nästa m från räts, omslag om nålen, drag igenom garnet till avigs, omslag om nålen, drag garnet 
genom de 2 m på nålen, upprepa från X v runt, se skiss. 
Virka därefter 60 fm runt utan avslutning på varven.
Enfärgad korg: Virka tills korgen är ca 17 cm hög. Sluta med 1 sm i nästa m.
Tvåfärgad korg: Virka till korgen är ca 8 cm hög. Byt till mörkgrå fg och fortsätt virka tills hela korgen är ca 17 cm hög. 
Sluta med 1 sm i nästa m. 

Virka ett avslutningsvarv med fasta maskor baklänges enl följ: X Stick ned nålen i nästa m till höger och drag genom 
garnet, omslag om nålen, drag garnet genom de 2 m på nålen, upprepa från X v runt. OBS! Virka baklänges fm i 3-4 m 
efter varandra och hoppa över nästa så att kanten inte bubblar sig. Fäst tråden. Sy ev igen öppningen i botten. 
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Reliefmaskor från avigsidan


