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STOLSDYNA I MORMORSRUTA & VIRKAD KRUKA ELLER SKÅL
Frizzy (100% Ekologisk ull, Härva ca 200 g = 50 m)
Ca 5 fm x 7 v på virknål nr 12 = 10 x 10 cm
Ca 40 x 40 cm
Passar en ytterkruka med omkrets ca 15-17 cm och höjd ca 15 cm
Ca 130 g (fg 24101)
Ca 100 g (fg 24101)
Nr 12
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre virknål.

FÖRKORTNINGAR

lm=luftmaska, fm=fastmaska, st=stolpe, dst=dubbelstolpe, sm=smygmaska, v=varv, stgr=stolpgrupp, lmb=luftmaskbåge

FÖRKLARINGAR

1 stolpgrupp (stgr): 1 lm + 3 st.

STOLSDYNA

Virka 4 lm med virknål nr 12 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1: Virka 5 lm (=1 st + 2 lm). Virka runt ringen (3 st, 2 lm) 3 ggr, 2 st och 1 sm i 3:e lm.
Varv 2: 1 sm om 2-lmb, 5 lm och 3 st om samma 2-lmb, *1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) om nästa 2-lmb*, upprepa *-* 3 ggr, sluta med
1 lm, 2 st i nästa lmb och 1 sm i 3:e lm.
Varv 3: 1 sm om 2-lmb, 5 lm och 3 st om samma 2-lmb, *1 lm, 3 st om 1-lmb, 1 lm, (3 st, 2 lm, 3 st) i hörnets 2-lmb*, upprepa
*-* 3 ggr, 1 lm, 3 st om 1-lmb, 1 lm, 2 st i nästa lmb och 1 sm i 3:e lm.
Upprepa varv 3 men med 1 stgr mer i varje sida, till dynan mäter ca 40 cm, eller önskat mått.

KRUKA/SKÅL

Virka 4 lm med virknål nr 12 och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Varv 1: Virka 6 fm i ringen.
Varv 2: Virka 2 fm i varje fm = 12 fm.
Varv 3: Virka *1 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 15 fm.
Varv 4: Virka *2 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 20 fm.
Varv 5: Virka *3 fm, 2 fm i samma m* upprepa *-* v ut = 25 fm.
Varv 6: Virka rakt till hela arb mäter totalt ca 22-23 cm.
Avsluta med 1 sm. Fäst trådarna.
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