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KROKAT KRUKFODRAL/PRYLBURK

Maya (100 % Ull. Ca 50 g = 125 m)
Ca 10 m x 11 v i krokat stickmönster på virknål 4 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Höjd: Ca 15 cm Bredd: Ca 11 cm i diameter (passar kruka 12-13 cm).
Ca 60 g (fg 17506)
4 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/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 stickor/virknål.
• Tänk på att dra upp m ganska långt, håll nålen horisontellt. Krokning drar lätt ihop sig om det blir för fast.
• Kontrollräkna antalet maskor ofta.

FÖRKORTNINGAR

ggr=gånger, lm=luftmaska, sm=smygmaska, m=maska, v=varv

FÖRKLARINGAR

Se vår krokningsskola för mer info om krokning: www.jarbo.se/blog
Denna burk är krokad i ”krokat stickmönster”, en teknik som gör att det ser slätstickat ut (se bilder nedan). Den krokas
runt i sidled och sidor och botten krokas samtidigt, botten formas av kortvarv.
Till denna burk fungerar det att använda en vanlig rak virknål, eftersom det inte är alltför många maskor totalt, men du
måste se till att de inte trillar av (du kan sätta en stopp längst ut på virknålen). Virknålen bör vara minst 15 cm och utan
soft grip-handtag. Men det går också bra med en lång kroknål.
Ta upp 1 m (framåtgående v): Nedtag, omtag och hämta upp garn. Som en fast maska men utan sista genomdraget.

KRUKFODRAL/BURK

Virka 3 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
Virka 35 lm.
Basvarv - framåtgående: Börja i 2:a lm från nålen och ta upp en m ur varje lm (= 35 m på nålen), samt 1 m i ringen
= 36 m på nålen.
Basvarv - bakåtgående: Omtag och dra garnet genom 1 m, *omtag och dra garnet genom 2 m*, upprepa *-* till du
återigen har 1 m på nålen (= kantm). Fortsättningsvis görs alla bakåtgående varv på detta sätt.
Varv 1 - framåtgående: Börja i nästa m från nålen, gör nedtagen mitt i maskan (se bilder) och hämta upp 1 m ur 28 m
(= 29 m på nålen inkl kantm). Fortsättningsvis börjar du alltid i samma m som på varv 1.
Varv 2 - framåtgående: Ta upp 1 m ur 27 m, sedan i den först avmaskade m på förra bakåtgående v (se till att du har
två trådar utanför nedtaget) och hämta upp 1 m, därefter ytterligare 1 m ur nästa m på basvarvet (= 30 m på nålen).
Varv 3 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 29 m + 1 m ur nästa m på basvarvet (= 31 m på nålen).
Varv 4 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 30 m + 1 m ur nästa m på basvarvet (= 32 m på nålen).
Varv 5 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 31 m + 1 m ur nästa m på basvarvet (= 33 m på nålen).
Varv 6 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 32 m + 1 m ur nästa m på basvarvet (= 34 m på nålen).
Varv 7 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 33 m + 1 m ur nästa m på basvarvet (= 35 m på nålen).
Varv 8 - framåtgående: Hämta upp 1 m ur 34 m + 1 m i ringen (= 36 m på nålen).
Upprepa varv 1-8 totalt 8 ggr = 8 kilar i botten.
Ta av garnet ganska långt för monteringen.

MONTERING

Sy ihop sista varvets m med basvarvets m, med maskstygn (grafting), se skiss. Du får då en osynlig söm och burken får
ett fint helhetsintryck. Fäst trådarna.
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Nedtaget görs mitt i maskan (1), rakt igenom arbetet och ut på baksidan (2), där garn hämtas upp (3).

Maskstygn/grafting
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