LINGONMATTA
Design Lankava Oy, Molla Mills
Storlek 160 cm
Garn 4 kg oblekt (fnr 02), 2 kg rött (fnr 14) och 2 kg
grönt (fnr 11) Lankava Lilli tubgarn (80 % återvunnen
bomull, 20 % andra fibrer, 1 kg = ca 220 m).
Virknål nr 9
Flerfärgsvirkning runt Virka stolpar enligt mönstret
och diagrammet. Mattan virkas med tre färger, varav
två löper inne i maskorna medan man virkar med en.
För att få till snygga färgbyten 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.
Arbetsbeskrivning Denna sexkantiga matta virkas
med stolpar i flerfärgsvirkning.
Varv 1: Börja med att göra en magisk ring med det
oblekta garnet (= vira tråden runt pekfingret, stick
virknålen genom öglan, gör ett omslag med tråden
som kommer från nystanet och dra den genom öglan, gör ett omslag igen och dra tråden genom maskan på virknålen) och fortsätt med att virka i öglan:
1 lm, 18 fm och 1 sm i 1:a lm. Virka med det oblekta
garnet, ta med det röda och gröna garnet i arbetet
och låt dem löpa med in i maskorna.
Varv 2: 3 lm+1 st i samma m, 1 st, 2 st i samma m,
*1 lm, 2 st i samma m, 1 st, 2 st i samma m*, upprepa *-* ytterligare 4 ggr, 1 lm, 1 sm i 3:e lm = 30
st. Du har nu 6 stolpgrupper och 1 lm mellan varje
stolpgrupp.
Varv 3: 3 lm+1 st i samma m, 3 st, 2 st i samma m,
*1 lm, 2 st i samma m, 3 st, 2 st i samma m*, upprepa *-* ytterligare 4 ggr, 1 lm och 1 sm = 42 st. Börja
och avsluta alla v på samma sätt.
Varv 4-9: Fortsätt likadant så att ökningarna alltid
görs i båda sidorna av en stolpgrupp (= 2 st i samma
m), 1 st i varje m mellan ökningarna och 1 lm mellan
stolpgruppen = 54 st, 66 st, 78 st, 90 st, 102 st och
114 st.
Varv 10-27: Virka mönstervarven enligt diagrammet.
Varv 28: Virka 1 v i fm med det oblekta garnet och
virka samtidigt in de övriga garnen i maskorna. Klipp
av och fäst garnändarna.
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