ÖRTKEDJA
Design Lankava, Molla Mills
Garn 800 g gult (4) Lankava Esteri tubgarn (100 %
polyester, 1 kg = ca 300 m).
Virknål nr 8 eller enligt handlag.
Andra tillbehör Beigt 2,5 m långt och 25 mm brett,
kraftigt bomullsband.
Arbetsbeskrivning Virka sammanlagt sex likadana
korgar med fm. Virka med stramt handlag så att korgarna blir stadiga. Gör startöglan såhär: gör en ögla två
gånger runt pekfingret av garnet. Ta sedan öglan tätt
mellan fingrarna, för nålen genom öglan, ta garnet till
nålen och för genom öglan, ta garnet till nålen igen och
för genom m.
Varv 1: Virka 10 fm i öglan. Spänn öglan till en ring genom att dra i garnets ände. Fortsätt virka i spiral.
Varv 2: 2 fm i varje m och virka samtidigt in garnets ände i maskorna = 20 fm.
Varv 3: 2 fm i varannan m = 30 fm.
Varv 4-9: 1 fm i varje m.
Varv 10: 2 lm, lämna 2 m emellan och fortsätt virka 1
fm i varje m.
Varv 11: 1 sm i varje m. Klipp och fäst garnet. Smält änden av inslaget genom att elda på det och trä sedan in
det i maskorna.
Avslutning Ångstryk och sy i bandets överkant en fåll
på 1 cm och 1 centimeters sömsmån. Ångstryk i nedre
kanten en fåll på 2 cm med 2 cm invikning. Nåla sedan
med början från bottens kant 6 riktmärken. Nåla första
riktmärket 8 cm från nedre kantens ände och följande
10 riktmärken omväxlande 15 och 8 cm ifrån varandra.
För in bandets nedre del i den första korgens öppning.
Nåla fållens vikning vid det första riktmärket och sy sedan bandet med pressarfotens bredd från fållkanten.
Trä änden av bandet i korgarnas öppning (från utsidan
till insidan). Vik och nåla banden mot varandra vid riktmärkena på öppningarnas ovansida och vänd korgarna så att
varannan korg vänds åt motsatt håll, så att korggruppen hålls i balans. Sicksacka sedan vikningarna med pressarfotens bredd från vikningen. Sätt fast de fyra återstående korgarna på samma sätt. Sy bandets övre del till en ögla
eller lämna bandet rakt för att knytas.
Forma korgarna. Lägg plastpåsar i dem och stoppa sedan in örtkrukorna.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

