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Viola, Combo,
Alma & Zindra
Kudde & Pläd
Kudde

Garnåtgång: Viola 52027 - 3 nystan, 52013 - 3 nystan, 52005 - 3 nystan
Alma 91 - 2 nystan, Combo 1 - 2 nystan, Zindra 103 - 1 nystan
Virknål: 5,5
+ Rya nål att trä med.
OBS! läs igenom mönstret innan ni börjar virka!
Lägg upp 66 lm, vänd, 1 st i 5:e lm från nålen, (ca 33 lm hål)
V 1-6: Grått garn
V 7-10: Turkost och guld
V11-26: Naturvitt garn
V 27-31: Turkost och guld
V 32-36: Grått garn
Trä nu med Alma garnet, enkeltråd, varannat hål varvet ut.
Queen garn, 4 dubbelt garn
Varv 1-6 grå Alma (6v) enkelt garn
Varv 7-10 turkost Viola, tre trådar och guld , 1 tråd (4v)
Varv 11-23 naturvitt Combo (13v) enkel tråd
Varv 24-27 turkost Viola , tre trådar och guld, 1 tråd (4v)
Varv 28-33 grå Alma (6v) enkel tråd
Gör likadant med den andra kudd delen. Fäst all trådar och lägg ihop kudd delarna, sy eller virka med fm
ihop delarna, lämna 1 sida öppen för kudden. Sy igen. Gör 4 toffsar, fäst dessa i varje hörn.
OBS Viktigt! När man syr eller virkar ihop kudden, följ färgerna - grått på grått o.s.v
Toffsar till kudden
Tag en stadig pappbit, ca 15x15 cm. Linda, med alla garnfärger och guldet, runt pappbiten i 15-20 varv. Knyt
till i överkant. Tag försiktigt bort toffsen och linda med garn ca 3-5 cm från knytet. Klipp upp nertill. Skaka
toffsen lite.
Fäst en toffs i varje hörn.

Pläd

Garnåtgång: Viola 52013, 4 nystan och 52027, 4 nystan
Viola 52005, 7 nystan
Alma 91, 4 nystan, Combo 1, 5 nystan
Glitz multi 103, 1 nystan
Virknål: 5,5
+ Rya nål att trä med.
OBS! läs igenom hela mönstret innan ni börjar virka!
Lägg upp 164 lm med mf 2, virka 1 st i 5:lm från nålen räknat, (ca 80 lm hål). Nästa varv och alla vändvarv,
vänd med 4 lm = (1 st + 1 lm). Virka enligt följande.
10 v med grå Viola + Glitz
4 v med turkos Viola
4 v med naturvit Viola
4 v med turkos Viola
4 v med grå Viola
40 v med naturvit Viola
4 v med grå Viola
4 v med turkos Viola
4v med naturvit Viola
4 v med turkos Viola
10 v med grå Viola
Virka runt hela pläden med halvstolpar ( 1 hst i st, 1 hst i lm). Börja virka hst med grått garn, när det blir
turkos, byt garn och när det blir naturvitt , gör så hela varvet runt. Fäst alla trådar.
Trä nu längs långsidan och lämna 15-20 cm i var sida till att knyta frans. För att få en tät frans, knyt en lös
garnbit på ca 30 cm bredvid den trädda, hela sidan. Glöm inte att följa färgen, dvs vitt när det är vitt, grått när
det är grått osv. Renklipp när alla varv är trädda och fransen knuten så blir det lättare att se att det blir rakt.
Trä nu i varannat hål
10 v med grå Alma, enkel tråd
4 v med turkos Viola, 4 trådar oc Glitz, 1 tråd
4 v med naturvit Combo, enkel tråd
4 v med turkos Viola, 4 trådar och Glitz, 1 tråd
4 v med grå Alma, enkel tråd
40 v med naturvit Combo, enkel tråd
4 v med grå Alma, enkel tråd
4 v med turkos Viola, 4 trådar och Glitz, 1 tråd
4 v med naturvit Combo, enkel tråd
4 v med turkos Viola, 4 trådar och Glitz, 1 tråd
10 v med grå Alma, enkel tråd

