ESTERI SOLSTOLSMATTA
Design Lankava Oy, Mirjam Ahopleto
Teknik Krokning/Tunisisk virkning
Storlek ca 34x125 cm
Material 500 g magenta (fnr 10), 300 g ljus turkos
(fnr 6), 270 g beige (fnr 2) och 120 g naturvitt (fnr 1)
Lankava Esteri tubgarn (100 % polyester, 1 kg = ca 300
m), kabelnål nummer 15,75 mm och virknål nummer 10.
Täthet ca 9 m och 5 varv = 10 cm
Gör så här Virka 30 lm med det beigefärgade garnet.
Ett krokningsvarv består av upplocknings- och tillbakavarvet.
Varv 1 (början) Plocka upp maskorna från höger till
vänster så här: för nålen först genom 2:a lm och gör
omtag, dra tråden genom luftmaskan, *för nålen genom
följande lm och gör ett omtag, dra tråden genom luftmaskan* upprepa *-* till varvet är slut = 30 m på nålen.
Virka tillbaka från vänster till höger utan att vända på
arbetet: dra tråden genom första maskan, *gör ett omtag och dra genom två maskor på nålen* upprepa *-* till
varvets slut.
Varv 2 Plocka upp maskorna parvis i kors så här: *för
nålen genom föregående varvs andra lodräta maska
och gör ett omtag, för sedan nålen genom första lodräta
maskan och gör ett omtag.* Plocka upp följande 28 maskor parvis i kors på samma sätt. För nålen genom den sista
lodräta maskan och gör ett omtag. Virka tillbaka på samma sätt som i första varvet. Upprepa andra varvet och påbörja samtidigt randningen 3 gånger: 4 varv beige,
1 varv vitt, 6 varv magenta, 1 varv vitt, 6 varv ljus turkos, 2 varv magenta. Virka ytterligare 5 varv beige för utfyllnad.
Avslutning Fäst tråden parallellt med kanten och sy fast den med några stygn i mattan. Virka fasta maskor i mattkanten i korallrött eller den färg du önskar. Virka alltid 2 fm i hörnen. Vid behov kan du sy fast band i mattans sidor
för att hålla den på plats. Du kan då göra till exempel så här: Klipp 4 stycken ca 25 cm långa band och knyt en hård
knut i bandens ena ände. Stryk på förtunnat lim på knuten, låt torka och sy fast bandets andra ände i mattkanten.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

