SCRAP YARN SCRUBBIE
I samarbete med falkgarn av @crochetbypani

Du behöver: restgarner ifrån falkgarn Julie, maskmarkör om du föredrar att sätta en i
början av varje varv och en synål.
Virknål: 4 mm

Viktigt att tänka på: I detta arbete använder vi oss av restgarner, du bestämmer själv
på vilket sätt du föredrar att fästa en ny tråd. Jag gör mitt byte i mina stolpar eller
halvstolpar, jag påbörjar min vanliga stolpe/halvstolpe, när jag har tre maskor på kroken så
tar jag min nya färg att avsluta med och virkar med ändarna i arbetet.

förtydligande på hur du byter tråd i en hst.

Tänk också på att följa tvättråden som sitter på etiketten på garnet.
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Termer:
v- varv
m- maska
mr- magisk ring
fm- fast maska
sm- smygmaska
hst- halv stolpe
st- stolpe
relfm fr- relief fast maska framför
puff m- puff maska
lm- luftmaska

Mönster:
varje varv avslutas med en sm.

v1: gör en mr, gör 8 hst i din mr avsluta med sm i din första hst = 8 hst

v2: gör en lm, 1 puff m+hst i varje m avsluta med sm i din första lm = 8 bubblor 8 hst
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v3: gör inte en lm i början av varvet. Virka 4 st i toppen av varje puff m och emellan gör du
en relfm fr i din hst ifrån varv 2, upprepa hela varvet runt. För att avsluta, gör en sm efter att
du virkat din sista relief fm. Fäst tråd. = 32 st och 8 fm

KLAR
Sy in alla trådar och börja använda dina återanvändbara scrap yarn scrubbies!

©2018 crochetbypani Anna Hidesjö
Om du väljer att använda dig av mitt mönster och publicerar i sociala medier så glöm ej att hänvisa till mitt
mönster, tagga gärna mig med @crochetbypani #crochetbypani så att jag får se era fina skapelser! Ni kan länka
både till min instagram eller facebooksida.
Du får inte lov att kopiera mitt mönster och kalla det för ditt egna eller ta delar ur mitt mönster. Du får inte lov att
sälja mitt mönster eller sälja produkter gjorda ifrån mitt mönster, att ge bort som gåva är okej om du hänvisar till
att det är jag, crochetbypani, som är skaparen av mönstret. Tänk på att vi som designar mönster till er lägger ner
mycket hjärta och tid på detta, så snälla följ mina direktioner! KRAM!
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