RUTIG VÄSKA OCH PLÅNBOK
Design Lankava, Molla Mills
Storlek väska 26x22 cm, plånbok 14,5x11 cm
Garn Lankavas Esito virkgarn (100% bomull, 200 g =
ca. 675 m). Till väskan: 40 g gyllenbrun (9031), 40 g
mörkblå (9053) och 40 g ljusgrå (9093). Till plånboken:
15 g mörkgrön (9043), 15 g mörkblå (9053) och 15 g
ljusgrå (9093).
Virknål 2 mm eller enligt handlag.
Täthet 31,5 m och 15 varv = 10 cm
Andra tillbehör Till väskan: en 25 cm beige eller svart
dragkedja. Till plånboken: en 15 cm beige eller svart
dragkedja.
Mönstervirkning, flerfärgsvirkning Spiralvirkning av
stolpar med tre färger enligt mönstret. I alla varv används två färger och den tredje färgen löper som fyllningsgarn in i maskorna.
Till väskan Virka 168 lm med det grå garnet och slut till
en ring med sm. Fortsätt med det grå garnet.
Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i varje m och låt samtidigt det
blåa och bruna garnet löpa med in i maskorna, 1 sm
i första lm. Påbörja mönstervirkningen och gör alltid
färgbytet i slutet av stolpen såhär: för den nya färgen
genom de 2 sista m på nålen.
V2-3: Virka 3 lm och 5 st i grått, 6 st i brunt, * 6 st i grått,
6 st i brunt * upprepa *-* till varvets slut, 1 sm i 3:e lm
och byt samtidigt till det grå garnet (= för nålen genom den tredje lm, ta det grå garnet till nålen och för det genom
maskan).
V4: samma som föregående varv men virka en sm i slutet av varvet utan färgbyte. Observera: det blå garnet virkas
in i maskorna från andra till fjärde varvet.
V5-7: 3 lm och 5 st med brunt garn, * 6 st med blått, 6 st med brunt *, upprepa *-*, 1 sm i 3:e lm och byt samtidigt
till det bruna garnet i varv 5-6 men använd grått i varv 7. Observera: det grå garnet löper med i alla maskor i dessa
varv. Upprepa varv 2-7 ytterligare 4 gånger. Virka i slutet 2:a – 4:e varvet = 33 varv.
V34: virka 1 lm i grått, 1 fm i varje m och de andra färgerna in i maskorna, 1 sm i första lm. Klipp och fäst garnet.
Till plånboken Virka 104 lm som startkedja med det grå garnet och slut till en ring med en sm. Fortsätt i grått.
Varv 1: 1 lm, virka 1 fm i varje m och låt samtidigt det blå och gröna garnet löpa med in i maskorna, 1 sm i 1:a lm.
Påbörja mönstervirkningen.
V2: Virka 3 lm och 3 st i grått, 4 st i grönt, * 4 st i grått, 4 st i grönt *, upprepa *-* till varvets slut, 1 sm i 3:e lm och
byt samtidigt till det grå garnet.
V3: Samma som varv 2 men virka en sm i slutet av varvet utan färgbyte. Observera: det blå garnet virkas in i maskorna från andra till tredje varvet.
V4-5: 3 lm och 3 st grönt, 4 st blått, * 4 st grönt, 4 st blått *, upprepa *-*, 1 sm i 3:e lm. Byt till det grå garnet i femte
varvet. Observera att det grå garnet virkas in i alla maskor dessa varv. Upprepa varv 2-5 ytterligare 3 gånger och
virka 2:a-3:e varvet till slutet = 18 varv.
V19: Virka med det grå garnet 1 lm, 1 fm i varje m och låt samtidigt de andra färgerna löpa med in i maskorna, 1
sm i första lm, klipp och fäst garnet.
Avslutning Tråckla nederkantens mönster mot varandra och sy sedan ihop dem. Sy sömmar i hörnen på botten
som är lika breda som två rutor.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

