KROKAD GOLVDYNA
Design Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Storlek ca 60x60 cm
Tillbehör 700 g naturvitt (fnr 2), 350 g orange (fnr 8)
och 350 g grått (fnr 17) Lankava Mini tubgarn (80 %
återvunnen bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca 355 m).
Kabelkroknål nr 11,5 och 70x70 cm innerdyna.
Masktäthet 13 m och 8,5 varv = 10 cm
Ett krokningsvarv består av upplocknings- och returvarvet. Maskantalet är delbart med 4+4 m. Virka 2 olikfärgade stycken, det ena orange och vitt och det andra
grått och vitt. Virka 80 lm med den färgade lyxtrasan.
Varv 1 (startvarvet): Plocka upp lm-kedjans maskor
till kroken från höger till vänster: för kroken först genom
den andra lm och gör omtag, *för kroken genom nästa
lm och gör omtag*, upprepa *-* ännu en gång och ta sedan med den vita lyxtrasan i arbetet. Fortsätt genom att
upprepa *-* och plocka växelvis upp 2 m av den vita lyxtrasan och 2 m av den färgade lyxtrasan. Plocka alltid
upp varvets första och sista m med den färgade lyxtrasan. Kroka tillbaka från vänster till höger utan att vända
på arbetet och kroka upplockningsmaskorna i färg: för
lyxtrasan genom första maskan, *gör omtag och dra genom två maskor på nålen*, upprepa *-* till varvets slut.
Varv 2: Plocka upp maskorna parvis i kors och byt samtidigt plats på färgerna: *För kroken genom föregående
varvs 2:a lodräta maska och gör omtag, för sedan nålen genom första lodräta maskan och gör omtag*, upprepa *-* till varvets slut och plocka upp varvets sista m
med det färgade inslaget. Kroka returen som första varvet. Upprepa andra varvet och byt alltid plats på färgerna i upplockningsfasen. Kroka sammanlagt 35 varv. Avmaska upplockningsfasens maskor med den orange lyxtrasan på detta sätt: *ta maskparets första maska från höger
och den andra maskan från vänster, gör omtag och dra genom dessa två maskor*, upprepa *-* till varvets slut. Fortsätt med den orange lyxtrasan och kanta stycket med sm. Virka samma mängd maskor på styckenas motsvarande
sidor så att delarna är lätta att sätta ihop.
Avslutning Virka ihop de två styckena. Sätt styckena med avigsidorna mot varandra. Virka sedan ett varv fm med
den orange lyxtrasan runt kanten av det grå stycket (för nålen genom motsatta sm). Virka i var sidas första och sista m 2 fm (= hörn). Virka ca 5 cm av den sista sidan, lägg innerdynan på plats och virka sedan klart den sista sidan.
Vänd och virka ytterligare 1 varv sm i dynans orange stycke.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

