BLÅBÄRSMATTA
Design Lankava Oy, Molla Mills
Storlek 86x220 cm
Garn 5 kg oblekt (fnr 2), 2 kg denimblå (frn 22), 2
kg mörkgrön (fnr 11) Lankava Lilli tubgarn (80 %
återvunnen bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca 220 m).
Virknål nr 9
Flerfärgsvirkning fram och tillbaka Virka stolpar
enligt mönstret och diagrammet. Mattan virkas med
tre färger, varav två löper inne i maskorna medan man
virkar med en. För att få till snygga färbyten drar man
den nya färgen igenom de sista två öglorna på nålen
(en halvfärdig stolpe). Dra samtidigt lätt åt de övriga
inslagen som löper inne i maskorna så att de inte blir för
lösa. I båda kanter lämnas de alltid bort när kantstolpen
görs. På detta sätt bildas inga öglor i mattans kant, utan
de blir kvar på avigsidan.
Arbetsbeskrivning Virka 74 lm som startkedja med
oblekt garn. Börja virka mönster enligt diagrammet.
Varv 1: 1 st i 4:e lm (= varvets 1:a st), ta med det blåa
och gröna inslaget, virka med det oblekta inslaget 5 st
och låt de övriga inslagen löpa med in i maskorna. Byt
till det gröna inslaget i slutet av 5:e st och virka *6 st
med grönt och 12 st med oblekt*, upprepa *-* ytterligare
2 ggr, virka i slutet 6 st med grönt och 6 st med oblekt =
72 st. Obs. Lämna bort de färgade inslagen när du gör
kanststolpen och ta dem med i början av nästa v (när
du har virkat de 3 första lm).
Varv 2: Virka 3 lm med det oblekta inslaget, ta med de
övriga inslagen och virka dem inne i maskorna, virka
5 st med oblekt och virka varvet ut enligt diagrammet.
Lämna bort de färgade inslagen igen när du gör
kanststolpen. Upprepa sedan varv 1-18 3 ggr och virka
i slutet varv 1-10 = 64 varv. Klipp av trådarna och fäst
ändarna.
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Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

18 st upprepas 3 ggr

6 st

