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FÖRVARINGSVÄSKA

Zpagetti (92 % högkvalitativ bomull, 8 % övriga fibrer. Rulle ca 900 g = 120 m)
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.

FÖRKORTNINGAR

fm=fast maska, lm=luftmaska, sm=smygmaska, st=stolpe

FÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en ögla av garnet och stick in virknålen i öglan, gör ett omslag och dra garnet genom öglan på nålen.
Smygmaska (sm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom maskan och
öglan på virknålen.
Fast maska (fm): Stick ner nålen i en maska från föregående varv, hämta garn (= 2 m på nålen), gör ett omslag, dra
garnet genom de 2 m.

TEKNIKTIPS

Virka runt i spiral: Modellen virkas runt, runt som i en spiral. Av den anledningen kan det vara praktiskt att använda
en markör för att markera varvens startpunkt.
Ökningstips: Öka 1 fm genom att virka 2 fm i nästa fm.
Minskningstips: Minska 1 fm genom att virka nästa 2 fm tills så här: * Stick in nålen i nästa fm, hämta garnet *, upprepa
*till* en gång till, gör 1 omslag och drag tråden genom alla 3 m på nålen.

VÄSKA

OBS! Alla maskor virkas i bakre mb.
Virka runt:
Gör en löpögla och virka sedan 4 lm. Virka ihop luftmaskekedjan till en ring genom att göra en sm i den första m.
Varv 1: Öka genom att virka 2 fm i var och en av de följande 4 m = 8 m
Varv 2: Öka genom att virka 2 fm i var och en av de följande 8 m = 16 m
Varv 3: Öka genom att: * Virka 1 fm i nästa m, 2 fm i följande m * upprepa från * - * varvet ut = 24 m
Varv 4-8: Öka 8 m jämnt fördelade över varvet = 64 m
Varv 9-13: 1 fm i varje m varvet runt.
Varv 14-16: Minska 8 m jämnt fördelade över varvet = 40 m
Varv 17: I fm i varje maska varvet runt.
Varv 18: 1 sm i varje maska varvet runt.

MONTERING

Virka en hängare genom att göra en sm i det sista varvet. Virka sedan 10 lm. Fäst luftmaskekedjan i den trejde m från sm,
genom att göra en sm där. Virka 1O fm runt hängarens lm.
Ta sedan av garnet och dra igenom. Fäst lösa trådar.
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