LITEN KROKAD MATTA
Design Lankava Oy, Maila Reini
Storlek ca 62x62 cm
Tillbehör 1,7 kg Lankava Lilli tubgarn (80 % återvunnen bomull, 20 % polyester, 1 kg = ca 220 m).
Kabelkroknål nr 17,75 och virknål nr 10.
Masktäthet 7,5 m = 10 cm
Krokning Ett krokningsvarv består av upplocknings och
avmaskningsvarvet. Upplockningsvarvets maskor samlas på nålen och på tillbakavarvet avmaskas de så att
en kant bildas.
Använd virknålen och virka 48 lm som startkedja. Byt till
kabelkroknålen och påbörja krokningen.
Varv 1: Plocka upp maskor på nålen: För nålen till den
andra lm, dra tråden genom maskan och lämna den
på nålen, *för kroken genom följande lm och dra garnet till kroken*, upprepa *-* till varvets slut = 48 m på
nålen. Kroka returen: Gör omtag och dra genom första
maskan på nålen *gör omtag och dra garnet genom två
maskor på nålen*, upprepa *-* till varvets slut.
Varv 2: Kroka pärlmönstret så här: *för kroken bakifrån
under föregående varvs lodräta m, för garnet igenom
och lämna maskan på nålen*, upprepa *-* till varvets
slut. Kroka återvändningsvarvet som första varvet.
Fortsätt med pärlmönstret bestående av 6 maskor i
kanterna och kroka grundmönstret i mitten. Upprepa 2:a
varvet ytterligare 5 gånger = tillsammans 6 varv.
Varv 7: Kroka 6 m pärlmönster, 36 m grundmönster
så här: *för kroken framifrån, under föregående varvs
lodräta maska. Dra garnet genom och lämna m på kroken*, upprepa *-* och kroka de sista 6 maskorna som
pärlmönster. Upprepa sjunde varvet ytterligare 10 gånger = tillsammans 11 varv.
Varv 17: Kroka 6 m pärlmönster, 10 m grundmönster, 16 m pärlmönster, 10 m grundmönster och 6 m pärlmönster.
Upprepa det 17:e varvet ytterligare 15 gånger = tillsammans 16 varv. Upprepa sedan det sjunde varvet 10 gånger
(= 10 varv) och andra varvet 6 gånger.
Avslutning Kanta mattan med sm. Virka i hörnen 1 sm. För nålen genom ändkanten och också genom den lodräta
m och lm.

KROKAD GLITTERMATTA
Storlek ca 100x100 cm
Tillbehör 3,5 kg Lankava Lilli tubgarn med glitter magenta/silverglitter (H31).
Kabelkroknål nr 15,75.
Tjocklek 7 m och 7 varv
Virka 66 fm som startkedja. Kroka pärlmönster i 10 varv. *Kroka 11 varv så här: i kanterna 11 maskor pärlmönster
och i mitten 44 m grundmönster.* Kroka 20 varv så här: i kanterna 11 m pärlmönster, 12 m grundmönster, 20 m
pärlmönster och 12 m grundmönster. Upprepa *-* och kroka till slutet ytterligare 10 varv pärlmönster. I kanten av
mattan sm.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

