LEO DYNA
Design Lankava, Molla Mills
Storlek 17x45 cm
Garn Lankava Mini tubgarn (80 % återvunnen bomull,
20 % polyester, 1 kg = ca 355 m) i 500 g oblekt (2) och
500 g svart (20) och en 17x45 cm tubkudde (100%
skumplast).
Virknål nummer 6
Andra tillbehör 50x140 cm dyna klädd i svart bomullstyg och 150 cm svart 10 mm brett bomullsband.
Mönstervirkning, flerfärgsvirkning Rundvirkning med
två färger och fm enligt diagrammet. Gör alltid färgbytet
såhär: gör omslag med den nya färgen. Mönstret ändras lite vid varven eftersom arbetet rundvirkas.
Arbetsbeskrivning Lämna i början ca 1.5 meter inslag för kantning, virka 66 lm med oblekt inslag som
startkedja och slut till en ring med fm (= första varvets
första fm). Ta sedan med det svarta inslaget och börja
flerfärgsvirkningen.
Varv 1: 2 fm oblekt, låt samtidigt det svarta inslaget
löpa med in i maskorna (kom ihåg färgbyte i slutet av
den andra m), 5 fm svart, låt samtidigt det oblekta garnet löpa med in i maskorna (kom ihåg färgbyte i slutet
av den 5:e m), fortsätt på samma sätt med två färger
enligt diagrammet. Dra åt färgbytespunkterna så att det
inte blir kvar lösa garntrådar på avigsidan. Virka 45 varv
enligt diagrammet och i slutet 1 varv smygmaskor med
oblekt inslag. Virka ett varv smygmaskor i startkanten med inslaget som lämnades över i början. Fäst garnet.
Innerdyna Klädd tubkudde. Klipp ut stycken på 48x63 cm i bomullstyget och två runda stycken på 18 cm. Sy ihop
de långa sidorna med 1 centimeters sömsmån men lämna en öppning för dynan. Vänd till avigsidan och sy fast de
runda styckena i båda ändar. Klä dynan och sy ihop öppningen för hand.
Avslutning Klipp bomullsbandet i fyra
delar. Sy banden på motsatta sidor av
båda kanterna på det virkade överdraget
så här: trä bandet genom m, vik 1 cm vid
änden och sy längs med vikningen ca 2
cm från kanten. Vik och sy fast bandets
ändar med en 0,5 cm bred söm.
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Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

45.
43.
41.
39.
37.
35.
33.
31.
29.
27.
25.
23.
21.
19.
17.
15.
13.
11.
9.
7.
5.
3.
1. varv

