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VIRKAD VÄSKA I EMMA

Best. nr: 23190-2019
Modellbeömning: Lätt
Storlek: Ca 20 x 30 cm
Garnåtgång: 1 nystan av varje – blått 051 och
gammelrosa 026
Virknål: 2 ½ mm

Garn: Emma 100g från Falkgarn
Övrigt material: ca 30 x 45 cm styvt bomullstyg till
foder. Spänne med ca 4 cm innermått.
Mönster: stolpar och fasta maskor
Masktäthet: 28 st eller fm = 10 cm

FÖRKLARINGAR
Lm = luftmaska
Fm = Fast maska
St = stolpe
Hst = halvstolpe
Kantst = kantstolpe

BESKRIVNING
Börja med det randiga mittenpartiet:
29 lm rosa, virka 28 st, omväxlande 2 varv rosa – 2 varv blått
med nedtag i främre maskhalvan. Vänd varje varv med 1 lm.
När remsan är ca 45 cm minskas 1 m i båda sidor varje varv
till 16 st återstå. Virka ytterligare ca 8 cm. Virka längs ena
långsidan från remsans början till 2 varv före sneddningen
med blått garn, 2 hst om kantstolpen i varje varv. Vänd varje
varv med 1 lm. Virka st med nedtag i bakre maskhalvan =
totalt 14 varv. Virka på samma sätt på andra långsidan, men
börja åt motsatt håll.
Välj vilket som ska vara rätsida.
Lägg fodret på avigsidan och vik in kanterna så att den
virkade kanten går några mm utanför. Kasta fast fodret.
Virka på kortsidan 1 varv hst. Masktäthet: 2 hst om kantst.
Vartannat varv, 1 hst vartannat. Vänd med 1 lm och virka
1 varv st. Virka på samma sätt på andra kortsidan på båda
sidor om den randiga mittendelen. Sy fast kanten mot
mitten.
Vik ihop väskan så att du får ca 6 cm kvar att vika över som
lock. Börja i ena sidan vid väskans botten och virka ihop med
rosa hst. Fortsätt med hst runt lock och knäppslå – gör 1 hst
extra i hörnen – virka ihop andra sidan. Sy fast spännet mitt
på framsidan.
Axelrem: Du behöver 6 nystan ca 5 m i varje.
Börja vid väskans botten på framsidan och virka fm längs
första st-varvet till ca 2 cm nedanför locket. Fortsätt med
10 cm lm. På samma sätt ska du virka längs 2:a och 3:e stvarvet och sedan på baksidan längs samma varv. Ränderna
ska gå ihop i botten. Samla nu alla 6 maskorna på virknålen
och virka ca 75 cm lm med 6-dubbelt garn. Dela upp
trådarna igen. Virka 10 cm lm med varje och fortsätt med fm
längs de tre yttersta st-varven från ca 2 cm nedanför locket
till väskans botten. Fäst ihop ränderna.
Mönster: Margareta Hultman
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