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TUMVANTE:
LÄNGD
GARNÅTGÅNG

Ca 23(30)31 cm
Ca 75(100)125 g (fg 1500/1511)

TORGVANTE:
LÄNGD
GARNÅTGÅNG

Ca 15(18)20 cm
Ca 50(75)100 g (fg 1515)

VIRKNÅL

Nr 5

DESIGN & TEXT

Ulrika Andersson

MASKTÄTHET

9 m och 8 v = 5 cm. Kontrollera masktätheten noga. Byt virknål tills masktätheten stämmer.

FÖRKLARINGAR

Mönster = smygmaskor (sm) med nertag antingen om främre eller bakre maskbågen. Ökning = virka 1 sm i främre och 1 sm i
bakre maskbågen i samma m. Minskning = stick virknålen i 1:a och 2:a m, dra sedan genom garnet.

FAKTA & TIPS

Smygmaskvirkning är en mycket gammal teknik som kan utföras på lite olika sätt. Förr användes en stor krok att virka med
och oftast flera färger av garnet. Detta är ett grundmönster i enkel teknik och med vanlig virknål. Virkningen drar lätt ihop sig
och blir stum. Därför är det viktigt att använda grov nål och elastiskt garn. Tänk på att dra upp maskan en bra bit på virknålen
och hålla kvar maskan med långfingret från höger hand när garnet dras igenom maskan.

TUMVANTAR

Båda vantarna virkas samtidigt och båda är lika. Lägg upp 27(31)35 lm ganska löst. Vänd avigsidan upp, börja i 2:a lm från
nålen, virka 1 sm i var m om bakre maskbågen (bakre mbg) = 26(30)34 sm. Ta ihop till en ring, virka runt utan avslutning på v
med 1 sm i var m om bakre mbg i 7(9)9 v. Byt till sm om främre maskbågen (främre mbg). Efter 7(9)9 v börjar ökningarna för
tumkilen: märk ut de 2 mittersta m, öka 1 m på var sida om märket vartannat v 2(3)4 ggr, men med 2 m mera i tumkilen varje
gång. Virka 2(2)1 v efter sista ökn. Virka 4(4)4 lm ovanför tumkilen, hoppa över 6(8)10 m för tummen = 28(32)36 m kvar.
Virka rakt tills hela vanten är 21(25)27 cm. Märk ut 1 m mitt i var sida. Minska 1 m på var sida om märket vartannat v 1(2)2 ggr
och varje v 3(3)4 ggr. Virka sedan ihop m 2 och 2 till 4(6)6 m återstår. Tag av garnet och fäst ihop m. Tumme: Virka 12(16)17 sm
runt tumhålet. Minska 1 m i tumgreppet 0(2)1 gång. Virka rakt i 4(6)6cm. Virka ihop m 2 och 2 till 4(6)6 m återstår. Tag av
garnet och fäst ihop m.

TORGVANTAR

Virknål, masktäthet, mönster, ökning och minskning är lika som till vantarna. Virka lika som vantarna t.o.m. 3(4)5 v efter
tumhålet. Avsluta med 1 v sm om båda maskbågarna. Tag av garnet och fäst.		

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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