2223

Lisa multi 8/4, 100% kammad bomull &
Stina 8/8, 100% kammad bomull
Storlek:
18 x 18 cm
Garnåtgång:
1		nystan, fg 506 alt 504 i Lisa Multi
2
nystan, fg 222 alt 240 i Stina

Dubbelvirkade grytlappar
LISA MULTI, 100% kammad bomull
STINA, 100% kammad bomull
2223
Storlek: ca
Garnåtgång 2 st:

18 x 18 cm
1
n.fg 506 (beigemel) eller fg 504 (rosamel) i LISA MULTI
2
n.fg 222 (beige) eller fg 240 (ljusrosa) i STINA

Virknål:

Svarta Fåret 6 mm

Virkfasthet: 13 fm med virknål 6 = 10 cm. OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en
grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får arbetet fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.
Hela grytlappen virkas i dubbelt garn (1 tråd LISA MULTI + 1 tråd STINA)
Virkförklaringar:
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X – X till önskat
antal lm.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda
m på nålen.
Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Mb = maskbåge.
GRYTLAPP
Virka 24 luftmaskor.
Varv 1: Virka med början i andra m från nålen och virka 23 fm. Vänd med 1 lm.
Varv 2: Virka ett varv fm med nedtag i bakre mb samt motsvarande mb från uppläggningsvarvet = 23 fm. Vänd
med 1 lm.
Varv 3: Virka ett varv fm med nedtag i bakre mb samt motsvarande kvarvarande främre mb från föregående
varv = 23 fm. Vänd med 1 lm.
Upprepa varv 3 tills arb mäter ca 18 cm (mäter lika högt som brett). Avsluta sista varvet med 15 ganska hårt
virkade lm (hank). Avsluta med ett varv sm med nedtag i bakre mb samt motsvarande mb från föregående varv
som förut. Tag av garnet och drag det igenom den sista m. Fäst alla trådar.
Design och beskrivning:
Annis Juhlin-Duran
SVARTA FÅRET AB
Tel. 031-99 65 90
www.svartafaret.se
Styling och foto: Angelica Broberg

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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