LITEN REFLEXPORTMONNÄ
Design Lankava Oy, Satu Virtanen
Storlek 10x10 cm
Tillbehör 25 g av Esito virkgarn från Lankava och 40 m
tunt reflexgarn. Virknål nr 3,5 och 3.
Använd båda garnen i arbetet. Virka 20 lm som startkedja med den större virknålen. Virka alla varv såhär:
19 fm, lm, vänd. När styckets höjd är 20 cm, klipp och
fäst garnet. Virka 2 fm-varv runt stycket med den mindre virknålen och endast virkgarnet. I hörnen virkas alltid 3 m i samma m. Klipp och fäst garnet.
Slutligen stryk på låg värme. Vik på mitten. Sy fast en
dragkedja för hand. Trä en nyckelring genom dragkedjan.

REFLEXBOLLAR
Design Lankava Oy, Satu Virtanen
Storlek 3,5 cm
Tillbehör 5 g Esito virkgarn från Lankava (tex 74x4) och 5 g tunt reflexgarn. Virknål nr 3,5. 1 grönsakspåse/boll
Använd båda garnen i arbetet. Gör en startmaska, 1 lm, virka 8 fm i startmaskan. Avsluta alltid varven med sm.
Varv 2: 1 lm, 1 fm i första m, 2 fm i följande m. *1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa *-* 3 ggr. Varv 3: 1 lm *2 fm, 2 fm
i samma m*, upprepa *-* 3 gånger. Varv 4-6: 1 lm, 16 fm. Varv 7: 1 lm, 2 fm, *hoppa över 1 m, 1 fm*, upprepa *-*
ytterligare 6 gånger. Varv 8: Fyll bollen med grönsakspåsen och fortsätt virka: 1 lm, 1 fm, *hoppa över 1 m, 1 fm*,
upprepa *-* tills öppningen är stängd. Klipp av garnet, dra det genom den sista m och fäst.
Slutligen Virka en ca 14 cm lång lm-kedja med enbart virkgarn. Fäst kedjan som en upphängningsögla i bollen.
Häng bollen med hjälp av snöret i exempelvis en dragkedja, i en mössa eller en väska som dekoration eller fäst
snöret i något med hjälp av en säkerhetsnål.
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