THE CARAMEL CLUTCH
Mönster: Alexandra Eliasson/ @afvirk

Garn: karamell falkgarn, drygt 1/2 nystan
+ valfritt kontrast garn (till detaljerna)
hst – halvstolpe
lm – luftmaska

Popcorn eller bubbla
Hur jag virkar en popcorn eller bubbla: Virka 5 stolpar men vänta med sista genomdragningen på varje
st tills du har 6 m på nålen, då virkar du samman alla på en gång. Virka en lm direkt efter för att låsa
popcornet (låsmaska)
OBS! Låsmaskan efter popcornet räknas inte som en maska. Efter varje varvs sista popcorn virkas en hst,
ibland hamnar den i 3:e lm vilket kan vara lite trögt att virka igenom men det är rätt.
Väskan
Börja med att virka 41+ 2 lm (virka rätt löst)
v 1.
1hst i 3:e m från nålen (räknas som första hst), 2 hst, popcorn (5 omslag) *3 hst, 1 popcorn *varvet ut, 1
hst efter sista popcornet, 2 lm (räknas som nästa varvs första hst) (10 popcorn, 31 hst)
v 2.
Hoppa över första maskan (OBS!+låsmaskan efter popcornet), 2 hst, 1 popcorn, *3 hst, 1 popcorn*
upprepa varvet ut, efter sista popcornet 1 hst, 2 lm (10 popcorn, 31 hst)
v 3.
Hoppa över första m, 2 hst, 1 popcorn, *3 hst, 1 popcorn* upprepa varvet ut, 1 hst efter sista popcornet, 2
lm (10 popcorn, 31 hst)
v 4-19.
Upprepa varv 2 – 3 tills du avslutat totalt 19 varv. Då kommer du ha 10 popcorn på ena långsidan och 9
popcorn på andra.
Vik ihop virkningen delat på 3 så du får en väska med lock. Sidan med 10 popcorn ska vara själva locket.
Sy ihop kanterna och fäst trådarna.
Detaljerna
Väskband: ta både karamell-garnet och kontrastgarnet och virka en lång kedja med lm som sedan viks på
mitten och fästs inne på var sida om väskan.
Tassel: klipp garntrådar på ca 30-40 cm beroende på hur långa du vill ha, klipp ca 20 st vik på mitten
knyt en tråd om och knyt fast. Vira kontrastgarnet några varv kring toppen ca 1 cm ner från toppen och
sedan en gång till ytterligare 1 cm ner. Gör 3 stycken tassels. Fläta ihop ändarna och fäst i väskans ena
sida.
Knapp: virka 3 lm stick ner nålen i 2:a lm från nålen och virka ett popcorn, sm i första lm. Om du använt
en väldigt tunt kontrastgarn så virka gärna med dubbla eller tredubbla trådar beroende på hur stor
knapp du vill ha. Sy fast knappen i mitten på raden näst längst ner mellan popcornen.
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