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ZPAGETTI



91143 ”FLORA” MATTA FÖR VECKANS ALLA 7 DAGAR
GARNKVALITÉ  Zpagetti (Rulle ca 900 g = 120 m)
MÅTT Ca 60 cm i diameter
GARNÅTGÅNG Ca 1 rulle
VIRKNÅL Nr 12
DESIGN  Hoooked
TEXT Järbo Garn AB

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

TIPS & RÅD * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom hela beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
 * Antalet maskor kan behöva justeras beroende på garnets egenskaper, se till att mattan ligger plant under arbetets gång.

FÖRKORTNINGAR lm=luftmaska, sm=smygmaska, fm=fast maska, dst=dubbelstolpe, mb=maskbåge

FÖRKLARINGAR 2 hopvirkade dubbelstolpar (2 hopv dst): *2 omsl, dra upp 1 m runt lm-bågen, dra igenom 2 m på nålen 2 ggr*, upprepa 
 *-* 1 gång till i samma lm-båge = 3 m på nålen, dra igenom dessa 3 m på en gång.
 3 hopvirkade dubbelstolpar (3 hopv dst): *2 omsl, dra upp 1 m runt lm-bågen, dra igenom 2 m på nålen 2 ggr*, upprepa 
 *-* 2 gånger till i samma lm-båge = 4 m på nålen, dra igenom dessa 4 m på en gång.

MATTA Lägg upp 7 lm, slut dem till en ring med 1 sm. 
 Varv 1: Börja med att virka 4 lm, virka sedan *1 dst runt lm-bågen, 1 lm*, upprepa *-* ytterligare 10 ggr, avsluta med 
 1 sm i 3:e lm som varvet startade med. Nu har du 12 dst med 1 lm emellan hela varvet runt.
 Varv 2: *Virka 1 fm runt lm-bågen, 2 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm i 1:a m.
 Varv 3 (blombladsmönster): Första bladet: Virka 3 lm, 2 hopv dst runt den första lm-bågen, 4 lm.
 Nästa blad: *Virka 3 hopv dst runt nästa lm-båge, 4 lm*, upprepa ytterligare 10 ggr = 12 blomblad, avsluta med 1 sm i 
 1:a blombladet.
 Varv 4: Virka sm fram till 2:a lm i 1:a bågen och virka 1 fm runt lm-bågens mitt. *Virka 4 lm och fäst bågen med 1 fm 
 runt lm-bågens mitt*, upprepa *-* varvet runt = 12 lm-bågar, avsluta med 1 sm. 
 Varv 5: *Virka 4 fm runt föregående varvs lm-båge och 1 fm i fm*, upprepa *-* varvet runt = 60 m, avsluta med 1 sm.
 Varv 6: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb på varje fm, öka 12 m jämnt fördelat genom att virka 2 fm i samma mb = 72 m, 
 avsluta med 1 sm. 
 Varv 7: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb på varje fm. 
 OBS! Om du behöver öka mer eller mindre, tänk på att efter detta varv ha ett antal m som är jämnt delbart med 3.
 Varv 8: *Virka 5 lm, fäst med 1 fm i var 3:e fm*, upprepa *-* hela varvet, avsluta med 1 sm = 24 lm-bågar. 
 Varv 9: Virka sm fram till 3:e lm på lm-bågen, *virka 1 fm runt bågen, 5 lm*, upprepa *-* varvet runt, avsluta med 1 sm. 
 Varv 10: Virka 1 lm, sedan *3 fm runt lm-bågen, 1 fm i fm*, upprepa*-* varvet runt = 96 m.
 Varv 11: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb på varje fm, öka 24 m jämnt fördelat genom att virka 2 fm i samma mb = 120 m, 
 avsluta med 1 sm. 
 Varv 12: Virka 1 lm, sedan 1 fm i bakre mb på varje fm.
 OBS! Om du behöver öka mer eller mindre, tänk på att efter detta varv ha ett antal m som är jämnt delbart med 3.
 Varv 13: *Virka 4 lm, fäst med 1 fm i var 3:e fm*, upprepa varvet runt, avsluta med 1 sm = 40 lm-bågar.
 Ta av och fäst garnet.

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