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91189 AFTONVÄSKA, FODRAL, SJAL & KUDDE — VIRKAT I RIBBONXL
GARNKVALITÉ (A-D) Hoooked RibbonXL (80% Högkvalitativ Bomull, 20% Övriga Fibrer. Rulle ca 250 g = 150 m)
GARNÅTGÅNG (A,B) 1 rulle (fg 57515)
GARNÅTGÅNG (C,D) 2 rullar (fg 57515)
VIRKNÅL (A-D) Nr 8-12
TILLBEHÖR (B) 1 duffelspänne 
DESIGN & TEXT Kim Poelwijk, Echtstudio.nl
ÖVERSÄTTNING Heléne Wallin

AFTONVÄSKA (A) Lägg upp 31 lm, börja i 2:a lm och virka ett varv fm i lm-kedjan. Virka fm i fm med nedtag i bakre maskbågen fram och 
 tillbaka i 31 varv, börja varje varv med 1 lm. Vik arbetet på mitten och virka 2 varv med sm längs den övre kanten av 
 väskan, se til att du då är i bakre högra sidan för att fortsätta med locket. Lock: Virka 19 st längs med bakkanten. Virka 
 2 lm för vändning och virka ytterligare ett varv med st i st. För att locket ska få en rundad form virkas sista varvet: 
 3 sm, 2 fm, 2 hst, 5 st, 2 hst, 2 fm och 3 sm. Vräng arbetet ut och in för att virka ihop kortsidorna med sm från insidan 
 av väskan. Ta av garnet och fäst noga genom att knyta ihop garnets ändar. 

FODRAL (B) Lägg upp 17 lm, börja i 2:a lm och virka ett varv med fm i lm-kedjan. I slutet av varvet virkas 2 fm i den sista maskan 
 – du ska nu virka tillbaka i den andra sidan av lm-kedjan. Virka 14 fm och avsluta med 2 fm i den sista maskan. Det första 
 varvet består nu av 33 fm. Härifrån virkar du runt i spiral genom att virka fm i varje fm till väskan är 24 cm (ca 21 varv). 
 Lock: Virka 15 fm fram och tillbaka i totalt 5 varv, virka 1 lm för vändning. Virka ett varv med st: 2 lm och sedan 1 st i 
 varje fm över hela varvet. Avsluta locket med ett varv sm. Ta av garnet och fäst noga genom att knyta ihop garnets ändar.

SJAL (C) Lägg upp 13 lm, börja i 3:e lm och virka ett varv med st i lm-kedjan. Virka st i st fram och tillbaka i totalt 80 varv, börja 
 varje varv med 2 lm. Fransar: Dra upp en garnögla på ca 20 cm med virknålen och gör en knut på den längst inne vid 
 sjalens kant. Gör ca 40 fransöglor i var sida av sjalen. Ta av garnet och fäst noga genom att knyta ihop garnets ändar.

KUDDE (D) Lägg upp 32 lm, börja i 3:e lm och virka ett varv med st i lm-kedjan. Virka st i st fram och tillbaka i totalt 14 varv, börja 
 varje varv med 2 lm. Arbetet ska ha en kvadratisk form. Virka ett varv med sm runtom alla sidor. Tag av garnet och fäst. 
 Virka ytterligare en fyrkant. Virka ihop fyrkanterna med fm längs med sidorna. Stoppa i innerkudden innan den sista 
 kanten virkas ihop. Tag av garnet och fäst genom att knyta ihop garnets ändar. 

TVÄTTRÅD Endast handtvätt. 
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Grundläggande maskor
Löpögla och luftmaskor (lm)

Fasta maskor (fm)

Smygmaska (sm)

Stolpe (st)


