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VIRKAD HANDVÄSKA

Soft Cotton (100 % Bomull. Ca 50 g = 80 m)
Ca 14 fm och 18 v med virknål 3 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Bredd: Ca 30 cm. Höjd: Ca 33 cm
Fg 1: Ca 200 g (fg 8882, blå print / 8878, grön-lila print)
Fg 1: Ca 50 g (fg 8884, grå)
Fg 2: Ca 25 g (fg 8887, rosa)
Fg 3: Ca 25 g (fg 8885, turkos)
Fg 4: Ca 25 g (fg 8888, gul)
Fg 5: Ca 25 g (fg 8886, lila)
3 mm
Handtag med ringar, ca 76 cm
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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.

FÖRKORTNINGAR

lm=luftmaska, fm=fast maska, arb=arbete, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR

Fm: Nedtag i nästa m och hämta upp garn (= 2 m på nålen), omtag och dra garnet genom båda m (= 1 m på nålen).
Lm: Börja med en ögla på virknålen. Omtag och dra garnet genom öglan (= 1 m på nålen), *omtag och dra garnet genom m*.
För randad effekt: Virka fm med nedtag i bakre mb. Tips: För bättre stadga kan du då och då göra nedtaget genom bakre
mb + tråden bakom.

HANDVÄSKA (A)

Virka 100 lm och slut till en ring.
Varv 1: Virka 1 lm, sedan 1 fm i varje lm, slut v med 1 sm i 1:a fm.
Varv 2: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb i varje fm, 1 sm i 1:a fm.
Upprepa varv 2 till arb mäter ca 35 cm.

HANDVÄSKA (B)

Med fg 1: Virka 100 lm och slut till en ring.
Varv 1: Virka 1 lm, sedan 1 fm i varje lm, slut v med 1 sm i 1:a fm.
Virka sedan ränder. Varje rand består av 5 v, med start på varv 2, i följande ordning: (fg 1, fg 2, fg 3, fg 4, fg 5) 2 ggr.
Varv 2: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb i varje fm, 1 sm i 1:a fm.

SIDOR (A & B)

Virka 7 lm med färg 1.
Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen. Virka 1 fm i varje lm (= 6 fm).
Varv 2: Vänd med 1 lm och virka 1 fm i bakre mb i varje fm (= 6 fm).
Upprepa varv 2 till remsan mäter ca 33-34 cm.
Virka en till remsa.

MONTERING

Sy ihop botten på insidan, se till att varvstarten läggs i ena sidan (så döljs den av sidremsan). Fäst remsorna i sidorna
av väskan, kant i kant nertill (du har då några cm upptill att fästa handtagen i). Vik remsan runtom handtagets ögla och
sy fast ordentligt på insidan. Vik upp hörnen i botten utanpå remsorna och sy fast.
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