VIRKADE KORGAR AV
MINISTERI TUBGARN
Rund korg
Design Lankava, Mirka Korpela
Storlek ca 23x12 cm
Garn ca 300 g Lankava Ministeri tubgarn
(100 % polyester, 1 kg = ca 360 m).
Tillbehör grå Stafil väskbotten 18 cm i
diameter
Virknål 2,5 och 6 mm
Täthet 10 m och 10,5 v = 10 cm
Arbetsbeskrivning Smält först
trådändarna över en eldlåga så att de inte
börjar spreta.
Varv 1: Virka i fm i alla hål av Stafil väskbotten med den mindre
virknålen. Byt till den större virknålen och virka i spiral utan att avsluta v
med sm.
Varv 2: *1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa *-* varvet ut och och virka
samtidigt in trådänden i maskorna = ca 60 m.
Varv 3-13: 1 fm i alla m.
Varv 14: 1 hst (= halvstolpe) i alla m.
Avslutning Klipp av, smält trådändarna och fäst tråden inne i sista
varvets maskor från arbetets rätsida. Vik korgens två yttersta varv utåt.

Oval korg
Design Lankava, Mirka Korpela
Storlek ca 20x12 cm
Garn ca 250 g Lankava Ministeri tubgarn
(100 % polyester, 1 kg = ca 360 m).
Tillbehör svart Stafil väskbotten i storlek 21x8 cm
Virknål 2,5 och 6 mm
Täthet 10 m och 10,5 v = 10 cm
Arbetsbeskrivning Smält först trådändarna över en eldlåga så att de inte börjar spreta.
Varv 1: Virka i fm i alla hål av Stafil väskbotten med den
mindre virknålen. Byt till den större virknålen och virka i spiral
utan att avsluta v med sm.
Varv 2: Virka 2 fm i varannan m i korgens runda ändar, 5
ggr sammanlagt, öka 3 m med jämna mellanrum på båda
raksidorna (= ca 56 m sammanlagt).
Varv 3-13: 1 fm i alla m.
Varv 14: 1 hst (= halvstolpe) i alla m.
Avslutning Klipp av, smält trådändarna och fäst tråden inne i
sista varvets maskor från arbetets rätsida. Vik korgens två yttersta varv utåt.
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