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VIRKNÅL
TILLBEHÖR

VIRKAD HUNDKORG OCH KÖTTBEN

Ribbon XL (80 % återanvänd bomull, 20 % andra återbruksfiber. Nystan 250 g = ca. 100–130 m)
Ca. 10 m x 10 v med virknål 6 mm = 10 x 10 cm
1 (2) 3 (4) 5 (6)
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30 (38) 45 (53) 61 (69) cm
FOTO Lasse Åbom
19 (25) 29 (34) 40 (45) cm
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
10 (12) 15 (16) 18 (20) cm		
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se
Ca. 700 (1000) 1400 (2000) 2600 (3300) g (fg RXLsp8 / 57595)
6 mm
Till korgarna används skumgummi el likn till förstärkning av sidorna. Bitar från ett liggunderlag fungerar fint eftersom
materialet tål tvätt och går lätt att klippa i. Det går åt 1 liggunderlag i stl 50 x 180 cm per korg. Se även MONTERING nedan.

KÖTTBEN:
GARNÅTGÅNG
VIRKNÅL

Rester (fg RXLsp8 / 57595)
6 mm

DESIGN & TEXT
ÖVERSÄTTNING

Edith Kristine Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Katarina Dock

TIPS & RÅD

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• 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

m = maska, lm = luftmaska, fm = fast maska, sm = smygmaska, st = stolpe, hst = halvstolpe, v = varv, cm = centimeter,
ÖKN = ökning, INT = intagning

FÖRKLARINGAR

Korgen består av två delar – en innerkorg och en ytterkorg som virkas ihop i slutet. Detta ger hunden både komfort och
värme.
ÖKN A: 2 fm i sista m på v, virka 1 lm + 1 lm att vända med. Vänd och virka 1 fm i lm + 1 fm i var m v ut = 2 m ökade.
ÖKN B: 2 m i första m = 1 m ökad
INT A: Hoppa över 1:a fm, virka till 2 m återstår på v. Hoppa över 1 m och virka 1 fm i sista m = 2 m minskade
INT B: Hoppa över 1:a m, virka fm v ut = 1 m minskad

KORGEN PASSAR TILL

Stl 1: kattungar/katter och hundar av små raser
Stl 2: små terrierraser, chihuahua och likn
Stl 3: pomeranian, malteser, mops och likn
Stl 4: minipudel, foxterrier och likn
Stl 5: dansk/svensk gårdshund, tax, Jack Russel-terrier och likn
Stl 6: cocker spaniel, beagle och likn

BOTTEN, invändig

Lägg med virknål 6 mm upp 7 (11) 13 (18) 24 (31) lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm. Arb virkas fram och tillbaka.
Virka 4 (6) 6 (6) 8 (6) v med ÖKN A = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Virka 4 (2) 4 (4) 0 (2) v med ÖKN B = 19 (25) 29 (34) 40 (45) m
Sätt en markering i var sida och fortsätt virka till arb mäter 22 (30) 35 (31) 53 (61) cm
Sätt en markering i var sida. Nu börjar int:
Virka 4 (2) 4 (4) 0 (2) v med INT B = 15 (23) 25 (30) 40 (43) m
Virka 4 (2) 4 (4) 0 (2) v med INT A = 7 (11) 13 (18) 24 (31) m
Den invändiga botten är nu klar.

BOTTEN, utvändig

Virka en utvändig botten på samma sätt som den invändiga.
Virka därefter ytterl 1 v runt botten för att göra den lite större:
Stl 1 (2) 3 (4) avslutas med 1 v fm så här: Vänd, 1 fm i var m i sista v på botten, 2 fm i hörnet, växelvis 1 resp 2 fm i
varje v fram till markeringen, 1 fm i varje v fram till nästa markering, växelvis 1 resp 2 fm i varje v, 2 fm i hörnet, 1 fm
i var m, 2 fm i hörnet, växelvis 1 resp 2 fm i varje v fram till markeringen, 1 fm i varje v fram till nästa markering, växelvis
1 resp 2 fm i varje v fram till markeringen, 2 fm i hörnet, avsluta med 1 sm i 1:a fm på v.
Stl 5 (6) avslutas med 1 v hst så här: Vänd, 1 lm, 1 hst i var m i sista v på botten, 2 hst i hörnet, 1 hst i varje v fram
till nästa hörn, 2 hst i hörnet, 1 hst i var m, 2 hst i hörnet, 1 hst i varje v fram till nästa hörn, 2 hst i hörnet, avsluta
med 1 sm i lm i början av v.

KANT, invändig

Börja med 9 (11) 14 (15) 17 (19) lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.
Virka 88 (113) 120 (130) 170 (200) cm. Ta av garnet.

KANT, utvändig

Börja med 10 (12) 15 (16) 18 (20) lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.
Virka 94 (121) 129 (139) 180 (210) cm. Ta av garnet.

MONTERING

TIPS montering av kant mot botten: sätt 4 markeringar jämnt fördelade på både botten och kant. Dessa 4 markeringar
ska passa ihop och resten av materialet fördelas sen jämnt medan du virkar/syr ihop botten och kant.
Sy ihop den invändiga kanten till en ring. Sy fast ringen på den invändiga botten.
Sy ihop den utvändiga kanten till en ring. Virka sedan fast den från rätsidan på den utvändiga botten med fm.
Klipp till en bit i skumgummit till kant à 9 x 90 (11 x 118) 14 x 125 (15 x 134) 17 x 175 (19 x 205) cm. Sy ev ihop biten
med några stygn till en ring. Placera nu ringen mellan kanterna och virka sedan ihop den invändiga kanten med den
utvändiga med sm från utsidan.
TIPS hopvirkning: Fäst tvättklämmor jämnt fördelat runt korgen. På så sätt från du styr på alla lager (2 x kant + skumplatta)
medan du virkar.
Avsluta med att sy ihop delarna längs bottens kant med stora stygn in- och utvändigt så att kanten fixeras.
OBS! till stl 5 (6) markeras alla 4 hörnen genom att man syr strama stygn längs ovankanten. Det gör korgen mer stabil
för de större hundarna.

KÖTTBEN

Leksak till hunden. Virkas fram och tillbaka.
Börja med 20 (30) 30 (40) 45 (50) lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.
Virka 1 (2) 3 (4) 4 (5) v fm och ta av garnet.
Virka ytterl en del på samma sätt.
Knyt en knut i änden på varje del och sy ihop delarna på mitten.
Nu har hunden ett köttben som matchar hundkorgen.
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