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91110 2 MJUKA OCH SKIRA SJALAR — TUNNA SOM SVÄVANDE MOLN
GARNKVALITÉ Stella (80% Akryl, 10% Ull, 10 % Mohair. Nystan ca 100 g = 550 m)

GRÅ/VIT SJAL I TUNISISK VIRKNING ELLER KROKNING (A)
MÅTT Ca 200 x 30 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 45006)
KROKNÅL Nr 7 

ROSA/GRÅ/VIT SJAL MED FASTA MASKOR & PÄRLOR (B)
MÅTT Ca 220 x 30 cm
GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 45001)
VIRKNÅL Nr 5 och 7 
TILLBEHÖR 36 silverfärgade pärlor, 5 mm i diam.

DESIGN & TEXT Ulrika Andersson E-POST patterns@jarbo.se

MASKTÄTHET (A)  Ca 9 m och 11 v = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så att masktätheten stämmer.
MASKTÄTHET (B)  Ca 11 m och 8 v = 10 cm - eller anpassa grovleken på virknål så att masktätheten stämmer.
 
FÖRKORTNINGAR         lm = luftmaska, sm = smygmaska, mbg = maskbåge

KROKNING Med en lång virknål samlas alla maskorna från det framåtgående varvet upp på nålen. Krokning virkas med ett framåtgående 
 och ett bakåtgående varv från samma sida. Man vänder inte arbetet. Det är alltid 1 maska kvar på nålen i slutet av varvet.
 För att få fram mjukheten och fluffigheten i arbetet måste man hålla löst i nålen och dra upp maskorna långt på nålen 
 så de löper lätt.   

TIPS & RÅD * Det är viktigt att behålla mjukheten i garnet. Därför måste man hålla löst i virknålen och dra upp m långt på nålen.
 * Kontrollera masktätheten noga, byt grovlek på virknålen till masktätheten stämmer.  
 * Kontrollera maskantalet varje v. 

MÖNSTER (A) Krokat våffelmönster med diagonal effekt.
MÖNSTER (B) Fasta maskor om främre maskbågen.

SJAL (A) Lägg upp 40 lm med kroknål nr 7. 
 Varv 1, framåtgående varv: Börja i 2:a lm från nålen, dra upp 1 m från var lm = 40 m, vänd inte arbetet. 
 Varv 1, bakåtgående varv: Gör omtag om garnet och dra genom 1 m, gör omtag om garnet och dra genom 2 m i taget 
 hela v = 1 m kvar på nålen, vänd inte arbetet. 
 Varv 2, framåtgående varv: Sätt ner nålen mellan 1:a och 2:a m och dra upp 1 m, fortsätt med att dra upp 1 m mellan var 
 m och mellan sista m och kantm, gör sedan omtag om de 2 yttersta mbg i kanten och dra upp 1 m, kontrollera maskantalet.
 Varv 2, bakåtgående varv: Gör omtag om garnet och dra genom 1 m, gör sedan omtag om garnet och dra genom 2 m i 
 taget hela v. 
 Upprepa varv 2, både framåtgående och bakåtgående varv så långt garnet räcker. 
 Avsluta med 1 varv smygmaskor = 1 sm i var m. Virka lika vid uppläggningen. 

SJAL (B) Lägg upp 39 lm med virknål nr 7. 
 Varv 1: Börja i 2:a lm från nålen, virka 1 fm i var lm = 38 fm. Vänd varje varv med 1 lm. 
 Varv 2: 1 fm i var m om den främre maskbågen hela v.  
 Upprepa varv 2 i ca 210 cm. 
 Trä på alla pärlorna på garnet, byt till virknål nr 5, virka 1 fm i kanten, *1 lm, dra fram 1 pärla, 1 lm under pärlan, dra 
 till den maskan hårt så pärlan inte hänger löst, 1 lm, 1 fm i var m 2 ggr*, upprepa *-*, sluta med 1 fm i kanten. 
 Ta av garnet och fäst. Virka sedan ett likadant pärlvarv vid uppläggningen. Fäst ändarna. 

TVÄTTRÅD Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
 Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas. 
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