Design: Mariska van der Neut

Forest: Asymmetrisk sjal
STORLEK:
180CM LÅNGSIDA
96 CM KORTSIDA
MATERIAL:
- 7 st Durable Forest 50gr färg 4006
- 1 st Durable Coral 50gr färg 2211
- Virknål nr3
- Ullnål utan spets( stoppnål)
- Knapp
Utförande:
Virka med virknål 3 174lm+ 2vlm med Durable Forest
fg 4006
Varv1
Virka en hst i tredje lm från virknålen räknat,* 1
hst i följande m, upprepa fr.* varvet ut(=174hst),
2vlm(räknas inte med).
Varv2
* 1 hst i främre maskbågen( fmb) i den 1.m från förra
varvet, 1 hst i den bakre maskbågen(bmb) i den andra m från förra varvet,upprepa fr * fram till den tredje sista maskan på varvet, den tredje och den näst
sista m avmaskas tillsammans antingen i den främre
eller bakre mb, 1 hst i fmb, 2 vlm, vänd arbetet.

Varv59
Virkas som v51
Varv60- varv62
Virkas växelvis som varv2, varv3 och varv2
Varv63
Virkas som v51

Varv3
1 hst i fmb i den första m fr föregående varv, den
andra och tredje hst avmaskas tillsammmans( först
genom den bmb därefter den fmb), * 1hst i den bmb,
upprepa varvet ut, 2 vlm, vänd arbetet.

På detta sätt virkas det växelvis varv2,varv3 och v2
och därefter 1x varv51 till endast 16m återstår. Fortsätt att virka i ytterkanten med Durable Forest fg 4006
Varv 1
I varje m i ytterkanten virkas växelvis 1 fm, 1 lm,virka
1 fm, 3lm och 1fm i hörnmaskan.
På kortsidan med de 16m virkas på följande vis: mellan 2fm virkas 4 lm( =knapphål), hoppa över 4m,
därefter virkas fm och lm växelvis.

Varv4- varv50, (endast jämna varv)
Varvet virkas som varv 2
Varv5- varv 49, (endast ojämna varv)
Varvet virkas som varv3
Varv51
*1 hst i den fmb i första m , 1 hst i den bmb i följande
m,upprepa * varvet ut, 2 vlm, vänd arbetet.

fd
fm
sm
lm
m
nd

Varv52-varv54:
Virka växelvis varv2, varv3 och varv2
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Varv
Öglemaska
Stolpe
Upprepa

Varv55
Virkas som varv51
Varv56- varv58
Virka växelvis varv 2, varv3 och varv 2
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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

Design: Mariska van der Neut

Forest: Asymmetrisk sjal
Varv2
Virka nu med Durable Coral fg2211. * 1fm runt den
första lmb från det sista varvet,1 lm, hoppa över en
fm,, upprepa *, virka 1 fm, 3lm , 1fm i hörnmaskan.
Varv3 och 4
Fortsätt virka, med Durable Forest Fg 4006, som
varv2, i hörnmaskan virkas 1fm, 3lm och 1fm. Avmaska.
Varv5
Virka nu med Duirable Coral fg 2211 som varv 2. Avmaska

90 cm

Montering:
Sy i en knapp enligt schemat.
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