2342

Soft Lama, 100% baby lama

Garnalternativ: Freja, 100% akryl
		Kilimanjaro, 70% bomull, 30% ull
		Matilda, 100% merceriserad bomull
		Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull
Ulrika, 100% superwash ull
Storlek: 		56 x 76 cm
Garnåtgång:
9
n.fg 05

Virkad babyfilt
SOFT LAMA, 100% baby lama
2342
Storlek: ca
Garnåtgång:

56 x 76 cm
9
n.fg 05 (oblekt)

Virknål:

Svarta Fåret 5 mm

Virkfasthet: 4 rutor på bredden mäter 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 plagget fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.
Virkförklaringar:
Stolpe (st) framifrån: Omslag om nålen, stick nålen vågrätt under st på föreg v från framsidan, omslag om
nålen, drag fram garnet (3 m på nålen), omslag, drag garnet genom 2 m, omslag, drag garnet genom de 2 återst
m.
Stolpe (st) bakifrån: Omslag om nålen, sticka nålen vågrätt under st på föreg v från baksidan, omslag om nålen,
drag fram garnet (3 m på nålen), omslag, drag garnet genom 2 m, omslag, drag garnet genom de 2 återst m
BABYFILT
Lägg upp 97 lm. Virka 1 st i den 4:e lm från nålen. Virka 1 st i varje lm = 94 st, vänd.
Varv 1: 2 lm, X 4 st framifrån, 4 st bakifrån, upprepa från X v ut. OBS! Börja virka runt den 2:s st i början på
v, sluta v med 1 st i lm (= 23 rutor). Vänd.
Varv 2: Virkas lika som varv 1 men börja och sluta v med 4 st bakifrån.
Varv 3: = varv 1, dvs börja och sluta v med 4 st framifrån.
Varv 4: Börja och sluta v med 4 st framifrån.
Varv 5: = varv 2.
Varv 6: = varv 4.
Fortsätt virka rutmönster på detta sätt med 3 varv för varje ruta. Virka tills arb mäter ca 76 cm, sluta med en hel
rutrad.
Virkad kant: Fortsätt med garnet i ena hörnet och och virka 2 lm + 2 st, X hoppa över 2 m, 1 fm + 2 lm + 2
st i nästa m, upprepa från X runt hela filten. Se till att det blir en udd i hörnen. Fäst. Lägg arb enl mått mellan
fuktiga dukar och låt torka.
Relieffstolpar framifrån		

Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

Relieffstolpar bakifrån

TIPS OCH RÅD NÄR DU VIRKAT 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
Copyright © Svarta Fåret
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