BLOGG-MÖNSTER
Mönstret finns även gratis på www.svartafaretab.blogspot.se

Virkad väska
Home Sweet Home
55% bomull, 45% akryl

Nr. 913-0032

BLOGG-MÖNSTER

NR. 913-0032

Väska
Home Sweet Home 55% bomull 45% akryl
Garn: 3 nystan fg 61, ljuslila Home Sweet Home
Virknål: 7
Mått, ,ca: 25 cm bred, 21 cm hög (plus handtag)
lm = luftmaska
fm = fastmaska
öka = 2 fm i samma m

Väskan virkas runt runt.
Bottenplatta:
Virka 12 lm
V1: Virka 3 fm i 2:a m från nålen, 9 fm, 3 fm i sista m.
Vänd och virka tillbaks på andra sidan av kedjan, 9 fm.
V2: (öka x 3) 9 fm, (öka x 3), 9 fm
V3: 1 fm, *öka, 1 fm, öka, 1 fm, öka* 10 fm, upprepa *-*, 9 fm
V4: 2 fm, * Öka i de första 4 följande m* 14 fm, upprepa *-*, 12 fm.
V5:1 fm, * Öka, 2 fm* Upprepa *-* 2 ggr, öka, 12 fm, upprepa *-* 3 ggr, öka, 12 fm.
V6:3 fm, * öka, 3 fm, öka, 3 fm, öka*, 17 fm. Upprepa *-*.15 fm.
Väskdel (fortsätt att virka runt runt med fm i bakre mb)
V7-22:Fm i yttre mb.
Handtag, 2 st:
Klipp av 12 längder som är ca 1 meter styck. Använd 6 st till varje handtag.
Tag 6 bitar och knyt en knut ca 1 dm ned. Dela upp dem i 3 längder med 2 i varje och fläta ca 50-55 cm beroende på hur långa du vill ha dem.
Knyt en knut på andra sidan. Sära på ”garnstumparna” så går det lättare att sy fast dem snyggt på väskans insida.
Gör likadant med andra handtaget. (Vi satte våra handtag med ca 13 fm emellan ändarna. :-)
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KOPIERING FÖRBJUDEN!
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