
91243
ZPAGETTI



91243 VÄSKA MED BOTTEN OCH SIDOR I SKINN 
GARNKVALITÉ Zpagetti (92% Högkvalitativ Bomull. 8% Övriga Fibrer. Rulle: Ca 900 g = 120 m)
STORLEK    Bredd: Ca 25 cm. Höjd: Ca 24 cm
GARNåTGåNG  Ca 1 rulle print/fg 1 (57871)
 Ca ½ rulle enfärgad/fg 2 (57818)
VIRKNåL    Nr 12
TILLBEHöR  1 väskbotten i skinn, 1 par sidor i skinn, 1 väskhandtag, 1 stor knapp
 
FAKTA Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på överskott från modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper
 vad gäller färgnyans, grovlek, sträckning och töjbarhet. 

FöRKORTNINGAR lm=luftmaska, fg=färg, fm=fast maska, mbg=maskbåge

FöRKLARINGAR  Väskan består av en bottenplatta som man ”laskar” runt kanten, se bilder nedan. Klipp Zpagettitrådarna lite tunnare 
om det är svårt att trä igenom hålen. Sidorna sys fast när långsidorna är färdigvirkade.

TIPS & RåD  *För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.  

MöNSTER  2 varv med fg 1, 2 varv med fg 2, upprepa dessa 2 v tills det blir 3 enfärgade ränder. Sedan bara printfärgen.
 Virka fm i bakre mbg om du vill ha vågeffekt. För slätare utseende virka i båda mbg.

VÄSKA Virka 1 fm om varje laskad ”maska” på skinnbotten, med början på en kortsida, sedan hela varvet runt.
 Långsida: Virka fram och tillbaka med fm i fm. Vänd med 1 lm. Virka enligt MÖNSTER tills långsidan är ca 23 cm hög.
 Ta av tråden. Virka den andra långsidan likadant.
 Kortsida: Laska fast lädersidorna med Zpagetti, börja med maskorna på bottens kortsida. Laska sedan fast de virkade 

långsidorna i lädersidorna.
 
SLEJF Lägg med fg 2 upp 11 lm. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm och virka 10 fm med nedtag i båda mbg, vänd.  
 Varv 2: Virka 3 lm (= knapphål), hoppa över 3 fm, virka 7 fm (1 fm i varje fm), vänd.
 Varv 3: Virka 1 lm, 10 fm, avsluta med 1 sm.  
 
MONTERING Sy fast slejfen ca 5 cm från den övre kanten på en av långsidorna och knappen på den motsvarande sidan. 
 Sy fast handtaget. Fäst alla trådar. För bättre hållbarhet, sy fast trådarna med sytråd. 

TVÄTTRåD  Varsam handtvätt på de textila delarna. Fläckar på skinnet torkas bort med lätt fuktad trasa eller skinnrengöring.
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1. Laska runt bottens kant.  2. Virka fm i laskningens maskor. 


