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Double four: „Back in time“-Kudde

Design: Lidy Nooij

Storlek 45 x 32 cm

MATERIAL:
- Durable Double four i följamde färger:
 1 st 375 petrol (HF= huvudfärg) 
 1st 2137 Mint (KF= kontrastfärg)
 1st 2232 Ljust grå KF
 1st 2212 Linne KF
- Kraftigare bomullstyg typ canvas ca 0,5 m i mat- 
 chande färg (till bakstycket)
- Bomullsväv till innerkudden ca 0,5m
- Fyllnadsvadd
- Ullnål utan spets(stoppnål)

LEDTRÅD:
Kudden virkas i tväriktningen. Bredden kan anpassas 
genom att man tar bort eller lägger till en mönster-
rapport( 8maskor)

Utförande:
Framstycket på kudden virkas med fasta maskor(fm) i 
rader, med skiftande garnfärger, enligt diagram. Stick 
ner virknålen i den bakre maskbågen och tag garnet 
som inte använts med hela vägen. Före den första 
fasta maskan i varvets början virka 2 lm. Varje varv 
virkas från höger till vänster. Vid varvets början och 
slut låt ca 10 cm av garnet hänga löst. Vid varvets slut 
klipp av garnet.

Byte av garnfärg: 
Följ fotona hur färgbyte sker. Du avmaskar en tråd-
färg genom att virka in med en ny färg.

 

 

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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Double four: „Back in time“-Kudde

Design: Lidy Nooij

Färgkombination:
Huvudfärg HF(=x i diagrammet) blir oförändrat hela 
arbetet= Petrol
Kontrastfärg KF(=tomma rutor i diagrammet) växlar 
enligt följande:

Varv 1-4: Mint 
V 5-8: Ljust grå 
V 9-12: Linne 
V 13-16: Ljust grå 
V 17-26: Mint 
V 27-30: Ljust grå 
V 31-32: Linne

Lägg med KF upp 65 lm.
Varv 1:
Vid första lm i HF dra genom en garnögla i KF och 
virka 1 lm,(=1fm), 1 fm i KF i andra lm, 1fm i HF i 
3:e lm, 1 FM i HF i den 4:e  lm. Fortsätt virka enligt 
diagrammet och tänk på färgbyten. 

Vid varvets slut klipp av garnet och gör en knut.

Varv 3:
Börja virka,med HF vid den 2 lm från varv1, 
2lm(=1fm), 1 fm i den andra fm, 1fm i den tredje 
fm, avmaska i KF,virka vidare enligt diagram. Tänk på 
färgväxlingarna!

Fortsätt virka enligt färgmönster och diagram fram 
t.o.m varv32. Virka därefter i motsatt riktning fr varv 
31 till varv 1. Tänk på färgbyte under arbetets gång.

Montering:
Lägg virkdelen ovanpå canvastyget. Klipp ut rektan-
geln med 1 cm sömsmån. Lägg rektangeln och virk-
delen räta mot räta. Sy en 1cm bred söm runt om 
men lämna en bit öppen så att man kan vända arbe-
tet ut och in.

Klipp ut 2 rektanglar i samma storlek som  till ytter-
kudden. Sy samman på samma sätt som den förra. 
Vänd båda kuddfodralen ut och in. PLacera inner-
kuddfodralet i ytterfodralet. Fyll innerkudden med 
kuddstopp. Sy ihop öppningen för hand både på det 
inre och yttre kuddfodralet.

R-Änden V-Början
Provuppsättning


