
91487
ZPAGETTI



91487  SHOPPINGBAG
GARNKVALITÉ  Zpagetti (92% Högkvalitativ Bomull, 8% Övriga Fibrer. Rulle ca 900 g = 120 m)
GARNÅTGÅNG  Ca 900 g
VIRKNÅL  Nr 12
TILLBEHÖR  Shoppingväska i plast: Hoooked Shopper, art.nr: 57426
FAKTA  Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på överskott från  
 modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper vad gäller färgnyans,  
 grovlek, sträckning och töjbarhet.
DESIGN & TEXT  Hoooked E-POST patterns@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING Maja Karlsson

FÖRKORTNINGAR Lm=Luftmaska, M=Maska/Maskor, Fm=Fastmaska/Fastmaskor, Sm=Smygmaska/Smygmaskor

SHOPPINGBAG Steg 1: Virka botten:
 Virka 11 lm. Vänd och virka fm fram till den 1:a m. Fortsätt runt hörnet genom att virka 3 fm i den 1:a m. Virka sedan  
 vidare med fm längs med andra sidan fram till sista m (hörnmaskan, där det ska virkas 3 fm i en och samma m).

 Steg 2: Virka runt:
 Fortsätt att virka runt, runt samtidigt som du ökar på samma sätt med 3 m i hörnmaskorna, tills arbetet motsvarar  
 shoppingväskans bottenstorlek. När virkningen är lika stor som väskan botten fortsätter du att virka runt med fm utan  
 att minska. Fortsätt så till arbetet motsvarar väskans höjd.

 Steg 3: Montera den virkade väskan på plastväskan:
 Placera plastväska inuti den virkade väskan och justera virkningen så att den täcker shoppingväskan. Fäst det virkade på  
 plastväskan genom att virka fm runt den övre kanten. Ju tätare du virkar längs med kanten, desto bättre håller de båda  
 väskorna ihop.

 Steg 4: Handtag:
 Virka fm runt handtagen tills de är helt täckta av maskor.
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TIPS & RÅD • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete. 


