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ZPAGETTI



91142 TVÅFÄRGAD VÄSKA I ZPAGETTI
GARNKVALITÉ  Zpagetti (Rulle ca 900 g = 120 m)
GARNÅTGÅNG Fg 1: Ca 1 rulle (svart)
 Fg 2: Ca 1 rulle (svart print)
STORLEK Bredd: Ca 35 cm. Höjd: Ca 25 cm. 
 OBS! Storleken varierar beroende på garnets egenskaper.
VIRKNÅL Nr 12
TILLBEHÖR 2 st väskhandtag, ca 75 cm
DESIGN & TEXT  Ann-Christin Elfström E-POST patterns@jarbo.se

FAKTA Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på överskott från modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper
 vad gäller färgnyans, grovlek, sträckning och töjbarhet.

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom hela beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Låt den lösa starttråden gå med i virkningen på bottenplattan och i överkanten, så slipper du fästa den sen.
 * Vid färgbyte: Ta med den nya färgen i sista genomdraget. 
 * Låt den vilande färgen följa med genom att virka runt den i hopvirkningen med bottenplattan.
 

MÖNSTER 4 v med fg 2, 2 v med fg 1, 2 v med fg 2. En mönsteromgång virkas i 4 m på bottenplattan. Totalt 9 mönsteromgångar.

FÖRKORTNINGAR fg=färg, lm=luftmaska, fm=fast maska, sm=smygmaska, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR Väskan består av en oval bottenplatta där sidorna virkas direkt på bottenplattan i längder, från botten och upp, sen 
 tillbaka ner igen.

BOTTENPLATTA Lägg med fg 1 och virknål nr 12 upp 11 lm. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 2 fm i samma lm, virka 1 fm i varje lm, i sista lm virkas 4 fm, vänd och fortsätt på andra 
 sidan av lm-kedjan med 1 fm i varje lm, i sista lm virkas 2 fm = 24 m. 
 Varv 2: Virka 1 fm i varje fm, utom i den första m, de 2 mittersta m och den sista m, där virkas 2 fm i varje m = 28 m.  
 Varv 3: Virka 1 fm i varje fm, utom i de 2 första m, de 4 mittersta m och de 2 sista m, där virkas 2 fm i varje m = 36 m. 
 OBS! Antalet fm på sista varvet ska vara jämnt delbart med 4 för att mönstret på sidorna ska passa i bottenplattan. 
 Ta av garnet och fäst.

SIDOR Byt till fg 2 och fäst garnet med 1 fm i bottenplattan (låt tråden hänga lös). 
 Varv 1-2: Lägg upp 18 lm (= höjden på sidorna, mönster varv 1) och virka tillbaka med sm mot bottenplattan, börja i 2:a 
 lm, fäst i nästa m på bottenplattan med 1 fm. 
 Varv 3-4: Virka tillbaka upp med fm i bakre mb, i sista m vid övre kanten virkas 2 fm i samma mb. Vänd och virka tillbaka 
 ner med fm i bakre mb, börja i 2:a fm. Byt till fg 1 och fäst med 1 fm i bottenplattans nästa m.
 Varv 5-6: Virka 2 v rand lika som varv 3-4. Byt till fg 2 och fäst med 1 fm i bottenplattans nästa m.
 Varv 7-8: Virka 2 v på samma sätt (varv 1-8 = en mönsteromgång).
 Varv 9-72: Fortsätt virka mönster på samma sätt ytterligare 8 ggr.
 Varv 73-74, hoptagningsvarv: Virka 1 v fm så du är i övre kanten. Repa upp uppläggningsmaskorna på varv 1 (18 lm) 
 och virka ihop öppningen från avigsidan med sm på väg ner, fäst med 1 sm i bottenplattan. 
 Ta av garnet och fäst, säkra gärna trådändarna genom att sy fast dem med sytråd.
 
ÖVERKANT Varv 1: Ta fram en ögla med fg 1 i väskans överkant och virka 1 lm. Fortsätt med 1 fm i varje v och mellan v, hoppa över 
 rändernas v (vart 9:e v) = 65 m, avsluta med 1 sm. 
 Varv 2-3: Börja med 1 lm, virka 1 fm i varje fm i bakre mb, avsluta med 1 sm.
 Ta av garnet och fäst. 

MONTERING Fäst alla trådar. Sy fast ett handtag på var sida av väskan.   

TVÄTTRÅD Endast handtvätt och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning. Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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