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GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV

STICKADE OCH VIRKADE BÄRKASSAR

Eko Bomull (100% Ekologisk egyptisk bomull. Nystan ca 50 g = 120 m)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

VIRKAD KASSE (A):
MASKTÄTHET
MASKTÄTHET
STORLEK
GARNÅTGÅNG
VIRKNÅL

Ca 20 fm x 23 v med virknål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 18 st x 11 v med virknål 3.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 35 x ca 43 cm
Ca 250 g (fg 63202, naturvit)
3.5 mm

STICKAD KASSE (B):
MASKTÄTHET
MASKTÄTHET
STORLEK
GARNÅTGÅNG
RUNDSTICKA

Ca 18 m x 24 v med st 4.5 mm = 10 x 10 cm
Ca 17 m x 20 v med st 6 mm = 10 x 10 cm
Ca 35 x 46 cm
Ca 150 g (fg 63217, grön)
4.5 och 6 mm

DESIGN & TEXT

Järbo garn AB E-POST patterns@jarbo.se

TIPS & RÅD

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Trine Wahlberg
HÅR & MAKEUP Signe Rolfhamre
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

• 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 (A)

m=maska, lm=luftmaskor, fm=fasta maskor, v=varv, sm=smygmaska, fg=färg hst=halvstolpe, st=stolpe

FÖRKLARINGAR (A)

Hela kassen virkas med nedtag genom båda maskbågarna om inget annat anges.

VIRKAD KASSE (A)

Lägg med virknål 3.5 mm upp 47 lm. Börja i andra m och virka fm, i sista lm virkas 5 fm, fortsätt på andra sidan av lmkedjan och virka fm, virka 5 fm i sista m. Virka runt i 10 v samt öka 5 fm i den tredja fm av de 5 m på föregående v.
Upprepa ökningarna varje v. För att underlätta sätt en markering där v börjar.
Varv 11: Virka fm i bakre maskbågen, men OBS! inga ökningar.
Varv 12-16: Virka fm genom båda maskbågarna men OBS! inga ökningar.
Varv 17-57: Virka st, men börja v 17 med 1 hst och sedan st resten av varven.
Varv 58: Börja med 1 hst och sedan fm resten av v.
Varv 59: Virka fm och sluta med 1 sm.
Handtag: Lägg upp 50 lm med virknål 3.5 mm. Börja i 3:e lm och virka 1 st i var lm, vänd med 2 lm och virka ytterligare
2 v st. Sluta med 1 v fm med nedtag genom båda maskbågarna på sista st-v och lm på uppläggningsv. Handtagen blir
på så vis dubbla. Virka ett till handtag likadant.

MONTERING (A)

Fäst alla trådar och sy fast handtagen på väskan.

FÖRKORTNINGAR (B)

m=maska, rundst=rundsticka, arb=arbte, v=varv, kantm=kantmaska, slästst=slätstickning, rundv=rundvarv, rm=räta maskor

STICKAD KASSE (B)

Lägg på rundst 4.5 mm upp 120 m, ta ihop till en ring, men se till så att den inte blir vriden. Sticka slätst i rundv till
arb mäster ca 6 cm, sticka 1 avigt v. (För att underlätta sätt en markering var v börjar). Byt till rundst 6 mm och fortsätt
att sticka rundv i slätst. När arb mäter ca 41 cm byt till rundst 4.5 mm och sticka 1 avigt v. Sticka 5 v slätst, 1 avigt v
= vikv, sticka ytterligare 4 v slätst och maska av.
Handtag: Använd rundst 4.5 mm och lägg upp 10 m sticka slätst fram och tillbaka utom på de yttersta m i var sida som
stickas rm = kantm. Sticka till arb mäter ca 20 cm maska av. Sticka att likadant handtag till.

MONTERING (B)

Kassen: Vik ner de sista 4 v mot avigsidan och sy fast med små stygn. Sy ihop botten med maskstygn. Fäst alla trådar.
Handtag: Sy ihop handtagen med maskstygn. Sy fast handtagen på väskan.

Maskstygn (grafting)
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