ÖRTGUNGA
Design Lankava, Molla Mills
Storlek 20x13 cm och 28x16 cm.
Garn Lankava Esteri tubgarn (100 % polyester,
1 kg = ca 300 m). 800 g gul (4).
Virknål 8 mm eller enligt handlag.
Andra tillbehör 3 m långt och 25 mm brett,
beigt, kraftigt bomullsband samt knappnålar.
Täthet 11 varv = 10 cm
Liten korg Gör en startögla såhär: gör en ögla
två gånger av garnet runt pekfingret. Håll sedan
öglan i ett stadigt grepp mellan fingrarna, för nålen igenom öglan, lägg garnet runt nålen och dra
igenom öglan, lägg garnet runt nålen igen och
dra igenom m.
Varv 1: Virka 8 fm och dra åt till en ring genom
att dra i garnets ände. Fortsätt virka i spiral. V2:
Virka 2 fm i varje m och virka samtidigt in garnänden i maskorna = 16 fm. V3: * 2 fm i samma
m, 1 fm *, upprepa *-* = 24 fm. V4: * 2 fm, 2 fm i
samma m *, upprepa *-*. V5: * 3 fm, 2 fm i samma m *, upprepa *-* = 40 fm. V6: 40 fm. V7: * 4
fm, 2 fm i samma m * upprepa *-* = 48 fm. V8-9:
48 fm.
V10: * 5 fm, 2 fm i samma m *, upprepa *-*. V1116: 1 fm i varje m. V17: * 6 fm, 2 fm i samma m
*, upprepa *-*. V18: 1 fm i varje m. V19: Virka
tre öppningar i bandet såhär: * 2 lm, hoppa över
2 fm, 14 fm * upprepa *-* ytterligare en gång, 2
lm, lämna 2 fm emellan och virka till varvets slut.
V20: Virka en sm i varje m och dra åt den stramt.
Stor korg Virka varv 1-7 på samma sätt som för
den lilla korgen. Varv 8: * 5 fm, 2 fm i samma m *
upprepa *-* = 56 fm. V9: 56 fm. V10: * 6 fm, 2 fm
i samma m *, upprepa *-* = 64 fm. V11-12: 64 fm.
Varv 13: * 7 fm, 2 fm i samma m *, upprepa *-* = 72 fm. V14-21: 72 fm. V22: * minska 2 m ihop, 5 fm* upprepa *-*
till varvets slut. V23: 1 fm i varje m. V24: * 2 lm, hoppa över 2 m, 18 fm * upprepa *-* ytterligare en gång, 2 lm, hoppa över 2 m och virka till varvets slut. V25: Virka en sm i varje m och dra åt den stramt.
Avslutning Klipp 3 stycken 1 meter långa band. Stryk och sy i ena änden av varje band en fåll på 1 cm och en
nedvikning på 1 cm. Nåla sedan riktmärke i varje band för sömnad: 1:a märket 8 cm från änden, 2:a märket 37 cm
från änden och 3:e märket 45 cm från fållens vikningsände. Trä de vikta ändarna genom öppningarna på den stora
korgen (från utsidan till insidan), nåla fållens vikning vid det första riktmärket och sicksacka bandet med pressarfotens bredd från vikningen. Trä banden genom öppningarna på lilla korgen. Vik sedan 2:a och 3:e rikmärket ovanpå
varandra och sicksacka bandet med pressarfotens bredd från vikningen. Bunta ihop bandens ändar i slutet på detta
sätt: Ångstryk i ena bandets ände en fåll på 2,5 cm med en nedvikning på 2 cm. Sätt de två andra banden mellan
vikningen och sicksacka bandbunten med pressarfotens bredd från vikningen. För in en s-krok genom fållen och
häng upp korgen till exempel i taket.
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