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Cosy: Ibiza sjal

Design: Lisanne Multem

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

Storlek: 20x200cm

MATERIAL
- Durable Cosy
 1 st  Ivory
 1 st  Mint
 1 st  Sky
 1 st Emerald
 1 st Fuchsia
- Durable Glam
 1 st Cream
- Virknål nr 3,5 och 4,5
- Virknål nr 6,5(endast för luftmask-kedjan)
- Ullnål/Stoppnål utan spets

Mönster 
Puffmaskor:
I en m(* 1 omslag, stick ner virknålen i m, 1 oms-
lag,dra garnet ca 1 cm genom m, upprepa fr* 2x)(= 
7 öglor på nålen) 1 omslag och dra därefter garnet 
genom alla sju öglorna.

Beskrivning:
Börja med garnfärg Mint. Virka en 2m lång lmkedja. 
Maskantalet ska vara delbart med 2+1lm.
Fortsätt virkningen med virknål 4,5.

Varv1
1 sm i den andra lm från virknålen räknat, * 1 hst, 
1sm, fortsätt från* varvet ut, avsluta med 1 hst.

Varv2
1 vänd-lm, vänd arbetet, * 1 sm i den första hst, 1hst 
i sm, fortsätt från * varvet ut, avsluta med 1sm i sista 
st. Upprepa varv1 och 2  2x Byt till garnfärg Emerald

Varv1
1 vänd-lm, vänd arbetet, 1 fm i den första sm, *1 lm, 
hoppa över nästa sm, 1 f, i följande sm, upprepa från 
* varvet ut, avsluta med 1 fm i den sista m.

Varv2
2vänd-lm, vänd arbetet, 1fm i lm-bågen, 1 lm, hop-
pa över 1 fm, upprepa från* varvet ut, avsluta med 
1 fm i vänd-lm från föregående varv. Upprepa varv2 
3x. Maska av. Byt till garnfärg  Gold och virka med 
dubbelt garn.

Varv1
2 vänd-lm, vänd arbetet, 1 puffm i lm-bågen, * 1 lm, 
1 puffm i följande lm-båge, upprepa fr. * varvet ut, 
avsluta med 1 st i sista m.

Varv2
Virkas som varv1. Avmaska.
Byte till garnfärg Fuchsia

Varv1
2 vänd-lm, vänd arbetet, 1 st i den första m, * hoppa 
över 1 m,i nästa m( 1fm, 1 st), upprepa fr. * varvet ut, 
avsluta med 1 st i den sista m. Upprepa varv1 2x. Av-
maska. Byt till garnfärg Ivory. Virka med virknål 3,5.

Varv1
3 vänd-lm, vänd arbetet, hoppa över 1 m, i nästa m(1 
st, 1 lm,1 st), * hoppa över 1 m, i nästa m( 1 st, 1 
lm, 1 st), upprepa fr.* varvet ut, avsluta med 1 st i 
sista m.

Varv2
3 vänd-m, vänd arbetet, *i lm-bågen( 1 st, 1 lm, 1 st), 
upprepa fr. * varvet ut, avsluta med 1 st i den sista m. 
Avmaska. Byt till garnfärg Sky

Varv1
1 vänd-lm, vänd arbetet, 1 hst i varje st, hoppa över 
lm

Varv2
3 väns-lm, vänd arbetet, 1 st i vardera m av  de första 
3m, * 1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i vardera m i de tre 
följande m, upprepa fr. * varvet ut, avsluta med 1 st 
i vänd-lm.

 

 

 

dst  = Dubbelstolpe
fd  = Garntråd
fm  = Fasta maskor
hst  = Halvstolpe
sm  = Smygmaska
lm  = Luftmaska

m  = Maska
nd  = Nål
v  = Varv
öm  = Öglemaska
st  = Stolpe
uppr  = Upprepa
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Varv3
1 vänd-lm, vänd arbetet, 1 fm i vardera m av de av de 
fyra första m, 1 st i den överhoppade m fr. föregående 
varv,(Obs. stick ner virknålen i det första blå varvet),  
* 1 fm i vardera m i nästa 3m, 1 st i den överhoppade 
m fr. föregående varv, upprepa fr. * varvet ut, avsluta 
med 1 fm i vänd-lm. Avmaska.

Montering:
Fransar
För varje frans  klipps 2x5 st ca 30cm långa garntrå-
dar i de  olika färgerna. Vik garnet på mitten och dra 
med en virknål garnfransen genom m på kortsidan 
av sjalen och fäst den. Upprepa på båda kortsidorna.


