
Best. nr: 23053-110 Garn: Julie 100% Bomull från Falkgarn  Färg: 12 plommon

00055

AXELVÄSKA VIRKAD I JULIE

Garn: 6 nystan
Virknål: nr 4

Storlek: Diameter ca 25 cm/höjd ca 35 cm
Virkfasthet: 16 st x 9 v = 10x10



BAKSTYCKET
Varv 1
Virka 4 lm. Virka 9 st i den första lm så att det 
bildas en cirkel sluta v med 1 sm i den översta av de 
4 första lm ( = 10 st)

Varv 2
3 lm (= 1:a st), 1 st i första st (2st i varje st) upprepa 
() hela varvet runt. Sluta med 1 sm i den översta av 
de 3 första lm (=20 st).

Varv 3
2 lm (=1:a st) 2 st i nästa st (1 st, 2 st i nästa st) 
upprepa () hela varvet runt. Sluta med 1 sm i den 
översta av de 3m första lm (=30 st)

Varv 4
3 lm (= 1:a st), 1 st, (2 st i nästa st, 1 st, 1 st) upprepa 
() hela varvet runt. Sluta med 2 st i sista st och 1 sm 
i den översta av de 3 första lm (=40 st).

Varv 5-13
Forsätt med att virka ökningar på dessa 9 v. För varje 
v blir det 1 st mer mellan de 2 st som virkas i samma 
st. Se till att flytta ökningarna så att de inte kommer 
rakt över varandra (=130 st)

Varv 14-44
3 lm (= 1:a st), 1 st i varje st. Sluta v med 1 sm i den 
översta av de 3 första lm,

Efter v 44 (när väskan är ca 35 cm hög, mätt från v 
14) virkas axelremmen:
((3 lm (=1:a st), 1 st i varje av nästa 9 st. Vänd, 3 
lm (=1:a st), virka 1 st i varje av de 9 st)). Upprepa 
(()) tills remmen möter ca 80 cm. (TÄNK på att 
remmen blir längre efter en tids användning). Virka 
fast remmen i de 10 st som sitter mittför remmens 
början.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se
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