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RUTSTICKAD
KUDDE OCH VIRKAD KUDDE
MED MORMORSRUTOR
I KARAMELL

Best. nr 23053-101

FALKGARN

Garn: Karamell 80 % akryl, 20 % ull,1 n = 200 g, 350 m

Garnåtgång
Rutstickad kudde: 1 n (kudden väger 190 g) fg: Blåbär, Vanilj
Virkad kudde:
2 n (kudden väger 250 g) fg: Persika, Mint

Rundsticka: 4,5 mm, 60 cm
Virknål:
3,5 och 4,5 mm

Tillbehör: 7 knappar ca 20 mm (gäller stickad kudde), 3 knappar ca 55 mm , (gäller virkad kudde),
innerkudde 40 x 40 cm (gäller båda kuddarna)

BESKRIVNING:

RUTSTICKAD KUDDE

MASKTÄTHET:

20 m rutmönster med stickor 4,5 = 10 cm.
1 mormorsruta = 10 x 10 cm med virknål 4,5 =
10 x 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar/Virkar du för fast byt till grövre stickor/
virknål. Stickar/Virkar du för löst byt till tunnare
stickar/virknål. Stämmer inte masktätheten får
plagget fel storlek och angiven garnåtgång kan
ändras.

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om
nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X
till önskat antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m,
drag garnet genom m, omslag om nålen,
drag garnet genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm) = Stick ned nålen i nästa m,
drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Stolpe (st) = Omslag om nålen, stick ned nålen i
nästa m och drag genom m, (omslag om nålen,
drag garnet genom 2 m) 2 ggr.

TIPS

Detta garn är flerfärgat. Den virkade kudden kan
man välja att virka rutorna enfärgade då får man
veva fram till önskad färg, eller bara virka på och
låta färgerna komma där de kommer.

RUTMÖNSTER

Upprepa X X
Varv 1- varv 6: X 4 rm, 4 am X
Varv 7 – varv 12: X 4 am, 4 rm X

MORMORSRUTA

Lägg upp 5 lm, slut dem till en ring med 1 sm.
Varven börjar med 3 lm (=1:a st) och slutar med 1
sm i den 3:e lm
Varv 1: Virka om ringen X 3 st, 2 lm X upprepa
X X ytterligare 3 ggr
Varv 2: sm till hörnet, sm om hörnet X 3 st, 2 lm,
3 st om hörnet, 2 lm X upprepa X X ytterligare 3 ggr
Varv 3: sm till hörnet, sm om hörnet X 3 st, 2 lm, 3
st om hörnet, 2 lm, 3 st i lmbågen, 2 lm X upprepa
X X ytterligare 3 ggr
Varv 4: sm fram till hörnet, sm om hörnet, X 3 fm
om lmbågen i hörnet, 3 fm i st, 2 fm om lmbågen,
3 fm i st, 2 fm om lmbågen, 3 fm i st X upprepa
X X v runt ytterligare 3 ggr

Lägg med rundsticka 4,5 upp 152 m och sticka
runt rutmönster enligt förklaring. När arbetet
mäter ca 40 cm, (sista v skall vara varv 6 eller
varv 12). Maska av.

MONTERING

Virka ihop kudden nertill med fm jämt fördelat
eller sy ihop kudden vid uppläggningsvarvet.
Knäppkant upptill: virkas med virknål 3,5
Varv 1: virka 152 fm runt hela öppningen och
sluta med 1 sm i första fm.
Varv 2: virka nu enbart utmed halva arbetet
fram och tillbaka (76 fm)
Varv 3: 10 fm, X 2 lm, hoppa över 2 m, 7 fm X
upprepa X X sluta med 2 lm, hoppa över 2 m,
10 fm.
Varv 4: 76 fm, tag av garnet och fäst trådarna.
Sy i 7 knappar.

VIRKAD KUDDE

Framsida: Virka 16 mormorsrutor, virka ihop 4
rutor på bredden och på längden. Lägg rutorna
aviga mot aviga och virka ihop dem med fm
jämt fördelat.
Ena baksidan (här syr du i knapparna):
Lägg med virknål 4,5 upp 54 lm, hoppa över
1 lm närmast nålen och virka 53 fm
Nästa varv: 3 lm = första st, hoppa över 1 m, 52 st
Upprepa detta varv till arbetet mäter ca 23 cm.
Avsluta med att virka 1 v fm. Tag av garnet.
Andra baksidan (här görs knapphål): Lägg upp
och virka lika den ena baksidan till arbetet mäter
17 cm, nu virkas för knapphålen: 3 lm = första
st, hoppa över 1 m, 8 st, X virka 5 lm, hoppa
över 4 st, virka 12 st X upprepa X X 1 gång till
och sluta med virka 5 lm, hoppa över 4 st, virka
7 st. Fortsätt virka st (virka 4 st om lmbågen) till
arbetet mäter 21 cm. Avsluta med 1 v fm. Tag
av garnet.

MONTERING

Lägg mormorsrutor med avigsidan uppåt. Lägg
den ena sidan ovanpå med rätsidan uppåt, lägg
den andra baksidan ovanpå med rätsidan uppåt.
Börja i sidan där det blir 3 lager och virka igenom alla lager fm jämt fördelat runt hela kudden,
virka 3 fm i varje hörn se till att det varken
stramar eller bubblar sig. Tag av garnet. Fäst alla
trådar. Sy i 3 knappar.
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