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Skrubband i Creative Bubble
Virknål:
Garn:
Färdigt mått:
Virkföklaringar:

4,5 mm
Creative BUBBLE 50 g, (383208/002)
ca. 11x80 cm
st = stolpe
lm = luftmaska

Första st på varvet ersätts med 2 lm på alla v
Lägg upp 19 lm löst med virknål 4,5 mm. Tag ner i 3:e lm från nålen (första 2 lm = första st) virka 16 st.
Varv 2: 17 st.
Varv 3: 3 st, *2 lm hoppa över 2 st, 1 st I nästa m* upprepa *-* 3 ggr, avsluta med 2 st.
Varv 4 - : Virka 17 st fram och tillbaks tills du har 5 meter garn kvar.
Sista 3 varven: 3 st, *2 lm hoppa över 2 st, 1 st I nästa m* upprepa *-* 3 ggr, avsluta
med 2 st. Virka 2 v med 17 st. Fäst garnet.

Virkad skrubbvante i Creative Bubble
Virknål:
Garn:
Färdigt mått:
Virkföklaringar:

3,5 mm och 4,5 mm
Creative BUBBLE 50 g, (383208/006)
ca. 24 cm
fm = fastmaska
st = stolpe
lm = luftmaska
sm = smygmaska

Första fm på varvet ersätts med 1 lm (gäller i mudden)
Lägg upp 13 lm löst med virknål 3,5 mm. Börja virka i 2:a lm från nålen, 12 fm.
Virka nu fram och tillbaka i bakre maskbågen tills arbetet mäter ca 18-19 cm.
Virka ihop sista varvet och uppläggningsmaskorna i sm.
Virka fm runt ena kanten med virknål 4,5 mm 1 fm, 2 fm i nästa v, sm i första fm på varvet = ca 37 fm på varvet (se till att
det är ojämt antal maskor). Fortsätt virka runt i fm tills arbetet mäter ca 11 cm. Hoppa över 9 fm (= hål för tummen).
Fortsätt virka runt tills arbetet mäter ca 16 cm, sätt markering i båda sidorna av vanten så att det är lika många m på
båda sidorna.
*Virka 1 fm, 2 fm tillsammans, fm tills det är 3 m kvar innan markeringen, 2 fm tillsammans, 1 fm* upprepa *-* ytterligare
1 ggr. 1 varv fm. Upprepa dessa 2 varv tills det är 8 m kvar. Sy ihop det sista i toppen på vanten.
Tumme virka 13 fm runt hålet till tummen mäter ca 6 cm. Ta av garnet och sy ihop toppen.
Virka en ögla i luftmaskor ca 15 cm, för upphängning.

