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CHUNKY: TUBSJAL

Design: Mariska van der Neut

Mer information om projektet och produkten på: durableyarn.com
Det här projektet utformades på uppdrag av Durable. Anvisning och foton är skyddade av upphovsrätten och får inte användas för kommersiella ändamål. 

Designers och Durable är inte ansvariga för eventuella skador som orsakas genom fel snitt eller på grund av anvisningen. Försäljning: VENO GmbH www.veno.com

MATERIAL
- 6 nystan 100gr Durable Chunky
 (100% schurwoole, 100gr/70m) Taupe 340
- Virknål 10
- Virknål 8
- Stoppnål (ullnål utan spets)
- 2 knappar

Virka en loop med virknål 10. Band med knapphål 
virkas med virknål 8. Om du virkar loopen utan band 
så behöver du enbart virknål 10.

Beskrivning
Börja med en kedja av 98st dubbla lm. Se till att de 
dubbla lm läggs upp lika.
Foto 1: lägg upp 2 lm
Foto 2: Vänd arbetet
Foto 3: Stick in virknålen i den bakre maskbågen på 
nästa lm
Foto 4:  Det finns två lm-öglor på virknålen och ett 
omslag
Foto 5: För garnet genom de två lm-öglorna.Brevid 
nålen finns det två lm-öglor
Foto 6: *För virknålen genom de båda vänstra 
lfm-öglorna, gör ett omslag av garnet och slutligen 
ett omslag och för garnet genom båda lm-öglorna på 
nålen*. Upprepa * till* ända tills man har 98m

Varv 1
1 st i den 2 lm från virknålen räknat, 1fm i den 3m,* 
1st i den 3 lm,1 fm i följande m*, upprepa * till*he-
la varvet ut, avsluta med en st i föregående varvets 
vänd-lm, 1vänd-lm, vänd därefter arbetet.

Varv 2
hoppa över första m,* 1st i den 1 fm, 1 fm i följande 
m(=stolpe)*, upprepa *till* varvet ut, 1vänd-lm, vänd 
därefter arbetet.

Varv 3-21 (eller det antal varv som behövs för 
önskad längd)

Sys fast på mössan

 

 

 

fd  = Garntråd
fm  = Fasta maskor
sm  = Smygmaska
lm  = Luftmaska
m  = Maska

nd  = Nål
v  = Varv
öm  = Öglemaska
st  = Stolpe
uppr  = Upprepa
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Variant utan knappar:
Efter det sista varvet( varv21 eller det varvantal som 
du valt beroende på önskad längd) sammanfogas 
kortsidorna med fasta maskor.

Variant med knappar:
Varv 1
med virknål nr 8 virkas fm längs med en av kortsidor-
na, avsluta med 2 vänd-lm, vänd arbetet.

Varv 2
Hoppa över 1m från föregående varv,1fm i den 2 
vänd-lm( från föregående varv),,därefter virkas fm 
(virka garnet genom den bakre mb) varvet ut,2 vänd-
lm, vänd arbetet.

Varv 3
Hoppa över 1m från föregående varv,1fm i den 2 
vänd-lm, 2x( 1fm i den bakre mb), 3 lm,hoppa över 
3 m, 4x( 1fm i bakre mb), 3lm, hoppa över 3 m, från 
och med nu virkas 1 fm i den bakre mb varvet ut,den 
sista fm virkas i den andra vänd-lm från föregående 
varv, 2 vänd-lm, vänd arbetet.

Varv 4, 5 och 6
Hoppa över 1m från föregående varv,1fm i den 2 
vänd-lm, därefter virkas 1 fm i den bakre mb varvet 
ut,den sista fm virkas i den andra vänd-lm från före-
gående varv, 2 vänd-lm, vänd arbetet. Efter 6 varvet 
avmaskas arbetet.

2 knappar sys fast på den andra kortsidan av arbetet.


