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Raggi (75 % Ull ”superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 260 m)
Ca 19 m och 16 v i krokat grundmönster på kroknål 5.5 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Bredd: Ca 27 cm Höjd: Ca 27 cm.
Fg 1: Ca 90 g (fg 1: 1505, gul)
Fg 2: Ca 80 g (fg 2: 20343, print)
5.5 mm (dubbelsidig tunisisk virknål, tex 951422)
4.5 mm (till kanten)
1 st handtag (Knitpro: 910886)
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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.

FÖRKORTNINGAR

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

FÖRKLARINGAR

Se vår krokningsskola för mer info om krokning: www.jarbo.se/blog
Denna väska är krokad i ”krokat grundmönster” och krokas runt i spiral, som ett rör, därför behövs en dubbelsidig kroknål,
dvs. att nålen har krok i båda sidor.
Rundkrokning: När du krokar runt i spiral använder du två garnändar/nystan. Det ena plockar du upp maskor med
(vänstergående) och det andra maskar du av med (högergående från insidan). Du behöver inte räkna maskor, utan hämtar
upp det antal som känns lagom, vänder och maskar av, fortsätter plocka upp och maska av, runt, runt, till arbetet har
rätt höjd. Du arbetar hela tiden åt samma håll, men växelvis från rätsidan och avigsidan.
Tips: Maska inte av alla m, det är lättare att hantera om det är några m kvar på nålen när du vänder och ska fortsätta
plocka upp.
Ta upp 1 m: Nedtag, omtag och hämta upp garn. Som en fast maska men utan sista genomdraget.

VÄSKA

Med fg 1 och kroknål 5,5 mm: Virka 100 lm och ta ihop till en ring med 1 sm (se till att lm-kedjan inte vrider sig).
Basvarv: Börja i ringens 1:a lm: Ta upp 1 m ur varje lm med fg 1, ta upp det antal m som känns lagom (se förklaringar).
Vänd arbetet (avigsidan mot dig) och anslut fg 2 i andra sidan, där du maskar av åt höger: *Gör ett omtag och dra garnet
genom 2 m*, upprepa *-* till du har 4-5 m kvar på nålen (eller 1 om du vill).
*Vänd (rätsidan mot dig) och fortsätt plocka upp m med fg 1, vänd (avigsidan mot dig) och maska av som tidigare*,
upprepa *-* varvet runt.
Nästa varv: Nu görs nedtagen enligt ”krokat grundmönster” (se bilder).
Hämta upp m, vänd och maska av på samma sätt som på basvarvet.
Slut inte varven utan virka runt runt på samma sätt till arbetet mäter ca 27
cm (eller önskat mått).
Tips: När du kommit några cm på höjden kan du virka ihop botten om du
vill (se montering). Då rullar inte arbetet upp sig och det är lättare att se
väskans verkliga storlek.
Maska av till du har 1 m på nålen. Ta av fg 2.
Kant upptill: Byt till virknål 4,5 mm och fortsätt med fg 1: Nedtagen görs
nu som i vanlig virkning (rakt igenom m, mellan de lodräta trådarna).
Virka 1 sm i varje m, runt, runt i 4 v.
Ta av garnet, ganska långt, och tråckla fast kanten mot insidan.
Fäst trådar.

MONTERING

Vänd väskan med avigsidan utåt och virka med fg 1 ihop botten med fm.
För bästa finish, blocka gärna väskan (fukta, spänn upp och låt torka).
Sy fast öglorna till handtaget på insidan i båda sidor upptill.
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1. Nedtagen görs vågrätt bakom den lodräta tråden på v innan. 2. Hämta upp m med fg 1 åt vänster med rätsidan mot dig.
Ta upp m ganska långt, håll nålen vågrätt för att se till att m är jämna. 3. Vänd arbetet så du har avigsidan mot dig, ”maska av”
med fg 2 åt höger, *omtag, dra garnet genom 2 m*.
www.jarbo.se

