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91063 KUDDE I FUZZILLI
GARNKVALITÉ Fuzzilli (70% Högkvalitativ Bomull, 30% Övriga Fibrer. Rulle ca 500 g = 150 m)
STORLEK Ca 53 x 53 cm
GARNÅTGÅNG Ca 1 rulle (fg 1: 57620)
 Ca 1 rulle (fg 2: 57610)
VIRKNÅL Nr 12
TILLBEHÖR Innerkudde 45 x 45 cm + ev. 1 dragkedja ca 30-40 cm
DESIGN Hoooked (Kudde ”Ravioli”)
TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR fm=fast maska, lm=luftmaska, m=maska/maskor.

KUDDE Lägg upp 30 lm med fg 1.
 Varv 1: Börja i 3:e lm från nålen och virka 1 fm, fortsätt med *1 lm, 1 fm i nästa lm*, upprepa *-* varvet ut.
 Varv 2-30: Virka 2 lm, börja i 2:a fm och virka 1 fm, *1 lm, 1 fm i föregående varvs nästa lm*, upprepa *-* varvet ut.
 Fyrkanten ska mäta ca 45 x 45 cm. 
 Virka en till likadan fyrkant med fg 2.

MONTERING Lägg ihop de två fyrkanterna med avigsidan mot varann. Markera var dragkedjan ska sitta. 
 Varv 1: Virka med fg 1. Börja i ena markeringen för dragkedjan och virka ihop delarna med 1 fm i varje lm/varv runt alla 
 sidor till nästa dragkedjemarkering, fortsätt likadant varvet runt, men bara i den ena delen. Vill du inte använda dragkedja 
 lägger du i kudden och fortsätter virka runt genom båda delarna. OBS! Virka 2 fm i samma m i hörnen.
 Varv 2: Byt till fg 2 och virka 2 lm, börja i 2:a fm och virka 1 fm, *1 lm, 1 fm i nästa fm*, upprepa *-* runt hela kudden, 
 virka 1-2 fm i samma fm i hörnmaskorna, så att hörnen inte bubblar eller stramar.
 Varv 3: Byt till fg 1 och virka 2 lm, börja i 1:a lm och virka 1 fm, *1 lm, 1 fm i nästa lm*, upprepa *-* runt hela kudden, 
 virka 1-2 fm i samma fm i hörnmaskorna.
 Sy fast dragkedjan med sytråd och lägg i kudden.

TVÄTTRÅD Endast handtvätt. 
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