BLÅBÄR TRIPPELKORG
Design Lankava Oy, Molla Mills
Storlek 13x16 cm
Garn 1 kg mörkblå (fnr 155) Lankava Esteri tubgarn
(100 % polyester, 1 kg = ca 300 m) och 100 g äppelgrönt (fnr 53) Drops Muskat (100 % bomull, 50 g = ca
100 m).
Virknål nr 2,5 och nr 7
Arbetsbeskrivning Gör tre korgar och fäst ihop dem
med virkade blad. Börja från korgens botten.
Varv 1: Gör en magisk ring runt två fingrar (= vira tråden runt fingrarna, stick virknålen genom öglan, gör ett
omslag med tråden som kommer från konen och dra
den genom öglan, gör ett omslag igen och dra tråden
genom maskan på virknålen) och virka 10 fm runt öglan.
Varv 2: Virka 2 fm i varje m. Fortsätt i spiral utan att
avsluta varven.
Varv 3: *1 fm, 2 fm i samma m*, upprepa *-* = 30 m.
Varv 4: 1 fm i varje m.
Varv 5: *2 fm, 2 fm i samma m*, upprepa *-* = 40 m.
Varv 6-12: 1 fm i varje m. Påbörja minskningarna.
Varv 13: *3 fm, virka 2 m tills (= *sticka virknålen genom m, hämta tråden och dra den genom maskan*, upprepa
en gång till, ta tråden till nålen och dra den igenom alla tre m på nålen)*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 14: 1 fm i varje m.
Varv 15: Virka 2 fm tills, * 2 fm, hoppa över 2 m, 4 fm, 2 fm tills*, upprepa *-* en gång till, 6 fm, 2 fm tills, 6 fm. Klipp
av och fäst trådarna.
Ris: Gör 3 likadana riskvistar. Virka 60 lm som startkedja med den mindre virknålen.
Varv 1: Virka 3 fm i 3:e m från virknålen (öglan på virknålen räknas med), 1 fm i alla m och 5 fm i kedjans sista m,
fortsätt med att virka 1 fm i varje m i andra sidan av kedjan och till slut 2 fm i samma m som de 3 fm som du virkade i början, 1 sm i 1:a lm. Lämna lite garn för montering.
Blad: Gör 6 likadana blad. Virka 15 lm som startkedja.
Varv 1: 4 st i 4:e lm från virknålen (öglan på virknålen räknas inte med), 10 dst (=dubbelstolpe), 9 dst i sista lm, 10
dst, 4 st i samma m som de 4 st som du virkade i början, 1 sm i 3:e lm. Fortsätt utan att klippa av garnet och virka 1
lm, 1 fm i varje m, 1 sm i 1:a lm. Klipp av och fäst garnet.
Avslutning: Sy fast riskvistarnas ändar som mittnerver på bladens rätsidor. Börja från mitten av bladens yttre kanter. Trä kvistarna genom de virkade hålen i ytterkanten av korgarna och knyt ihop dem i en grupp.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

