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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEKAR - FOT
GARNÅTGÅNG
BOTTENFÄRG (bf)
MÖNSTERFÄRG (mf)
VIRKNÅL
DESIGN & TEXT

VIRKADE BASKETSKOR FÖR BABY

Soft Cotton (100% Bomull. Nystan ca 50 g = 80 m)
Ca 10 hst = 5 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Längd: Ca 8(9)10 cm.
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Ca 15(17)20 g (fg 8800)
Ca 15(17)20 g (A: 8808, B: 8847, C: 8849, D: 8858, E: 8870, F: 8801, G: 8861)
Nr 3.5
Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

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 3.5 och bf upp 10(12)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
= 20(24)28 hst (bild 3).
Varv 2: Virka 2 lm, 1 hst i samma lm, 2 hst i 1: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 = 28(32)36 hst.
Varv 3: Virkas lika som varv 2 = 36(40)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

Med bf eller mf. 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 0(1)2 v utan ökningar. Ta av tråden. Sy fast tådelens sidor på avigsidan mot sulans överkant i bakre mb, använd
4(5)6 m av sulkanten på var sida (bild 8). Fäst trådarna.

SKAFT

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.

PLÖS

Virka 7 lm med bf, vänd.
Varv 1-6: Virka 1 lm, 6 fm, vänd.
Varv 7: Virka 1 lm, 2 fm, 2 fm i nästa fm, 3 fm = 7 fm, vänd.
Varv 8: Virka 1 lm, 2 fm, 2 fm i nästa fm, 4 fm = 8 fm, vänd.
Varv 9: Virka 1 lm, 2 fm, 2 fm i nästa fm, 5 fm = 9 fm, vänd.
Varv 10: Virka 1 fm i varje fm, vänd.
Varv 11: Med mf, virka 4 fm, 1 lm, 4 fm.									
Ta av garnet och fäst alla trådar utom starttråden, som du monterar med.

MÄRKE

Varv 1: Gör en magisk ring med mf och virka 4 fm, fäst osynligt med 1 fm i 1:a fm = 5 fm.
Varv 2: Med bf: Virka 2 fm i varje fm = 10 fm. Ta av garnet och fäst osynligt (se www.jarbo.se/blog).

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 130-150 cm lång, gör en snodd genom att först tvinna den enkla tråden hårt och sedan
vika den dubbel så den snurrar ihop sig. Knyt en knut i ändarna. Trä i snodden som skosnöre (bild 13).
Plös: Sy fast plösen med små stygn under tåns kant. Se till att sömmen blir platt och inte kommer skava mot foten.
Märke: Sy fast märket på skons utsida (bild 15).		

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.

10. Skoskaft: Färdigt skaft.

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

12. Kant: Virka en kant med fm över framkanter
och överkanten.

13. Snören: Tvinna en snodd som träs i och
knyts.

14. Märke: Virka en rundel, 1 varv i mf och 15. Märke: Sy fast märket på utsidan av båda
1 varv med bf.
skorna. Plös: Sy fast plösen under tåns framkant.

www.jarbo.se

