HJORTRONVÄSKA
Design Lankava Oy, Molla Mills
Storlek 25x20 cm
Garn 100 g orange (9022), 100 g oblekt (9000), 100 g
grön (9041) Esito virkgarn (100 % merceriserad bomull,
200 g = ca. 325 m).
Virknål nr 1,75.
Tillbehör ett 30 cm långt läderband, ett 60 cm långt
kantband av bomull (bredd 25 cm) och 3 tryckknappar
eller alternativt ett 25 cm långt blixtlås.
Flerfärgsvirkning runt Virka stolpar enligt mönstret
och diagrammet. Väskan 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 garnen som löper
inne i maskorna så att de inte blir för lösa. På detta sätt
bildas inga lösa öglor på avigsidan.
Popcornmaska Virka 5 st i samma m, ta loss virknålen
och stick den genom den 1:a stolpen och sedan genom
den lösa maskan, hämta garnet och dra det genom de
två maskorna på virknålen så att det uppstår en liten
boll av stolpar på rätsidan av arbetet. Obs! Den första
stolpen av varvet består av 3 lm, alltså 3 lm+4 st = 1
popcornmaska.
Varv 36

Varv 33
Varv 12
10 varv upprepas 3 ggr

Arbetsbeskrivning Virka 160 lm som startkedja med
det oblekta garnet och slut kedjan till en ring med 1 sm. Fortsätt virka
med det oblekta garnet men ta också med det orangea och gröna
garnet och låt dem löpa inne i maskorna.
Varv 1: 1 lm, 1 fm i varje m och 1 sm i den 1:a luftmaskan. Fortsätt att
virka stolpar.
Varv 2: 3 lm, 1 st i varje m (virka fortfarande det orangea och gröna
garnet inne i maskorna), 1 sm i den 3:e lm. Påbörja och avsluta alla
varv på samma sätt. Börja virka mönster enligt diagrammet. Upprepa
diagrammets 20 maskor 8 gånger.
Varv 3-4: Virka med det oblekta garnet 3 lm, 6 st och byt till det gröna
garnet, *virka med grönt 1 st och med oblekt 19 st*, upprepa *-*
ytterligare 6 gånger, virka 1 st med grönt och 12 st med oblekt i slutet.
Varv 5: Virka enligt diagrammet.
Varv 6: Gör popcornmönstret så här: Virka med det oblekta garnet 3 lm
och 2 st, med grönt 2 st, *virka med orange 1 popcornmaska och 1 st*,
upprepa *-* en gång till, 1 popcornmaska (= 3 popcornmaskor), virka
med grönt 2 st och med oblekt 11 st. Fortsätt enligt diagrammet.
Varv 7: Virka enligt diagrammet och virka popcornmaskorna i 1:a och
3:e orange st i föregående v (= 2 popcornmaskor). Upprepa varv 3-12
ytterligare 3 gånger = 32 v. Virka sedan varv 33-36 i diagrammet och till
slutet 2 v stolpar och 1 v fasta maskor med det oblekta garnet. Klipp av
och fäst trådarna.

Varv 3
20 st upprepas 8 ggr

Varv 1

Montering Sy ihop startkedjans maskor räta mot räta längs nedre kanten. Förstärk sedan väskans övre kant med
ett kantband och tryckknappar eller alternativt med ett blixtlås. Slutligen, fäst ett kort läderband med en stark sytråd
i det ena övre hörnet av väskan.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

