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Warm Fraya
100% Wool
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FRAYA 9033

GARN

GARNÅTGÅNG

VIRKFASTHET

VIRKNÅL

MÅTT
FÖRKORTNINGAR:

OBS: Det är viktigt att följa virkfas-
theten. Det virkade arbetet ska vara
tätt och fint. Prova ev med en grövre
eller finare virknål.

m = Maska
lm = Luftmaska
fm = Fastmaska
v              = Varv

Design av Bente Dalsgaard Andersen

Grytlappen är virkad i dubbelt garn och ska virkas ganska löst för att ”filtas ihop” bättre i tvätt.

Vänd alla varv med 1 lm. 
Färgbytet görs innan du virkar sista genomdraget på maskan. 
När man virkar med dubbelt garn använder man en tråd inifrån och en tråd utifrån på garnnystat. 
Det är enklast att använda ett garn till varje ruta som virkas.

Virka 7 lm med färg 1, byt till färg 2, 8 lm, byt till färg 1, 10 lm, vänd.
V 1: Virka 8 fm, börja i 2:a maskan från nålen med färg 1, byt till färg 2, 8 fm, byt till färg 1, 8 fm.
V 2 - 8: Virka som varv 1, byt till färg 2 på 8:e varvet innan luftmaskan virkas.
V 9: Virka 8 fm, börja i 2:a maskan från nålen, byt till färg 1, 8 fm, byt till färg 2, 8 fm.
V 10 - 16: Virka som varv 9, byt till färg 1 på 16:e varvet innan luftmaskan virkas.
V 17: Virka 8 fm, börja i 2:a maskan från nålen, byt till färg 2, 8 fm, byt till färg 1, 8 fm.
V 18 - 24: Virka som varv 17, klipp av garnet och dra det genom sista maskan.
Fäst alla trådar.

Tvätta grytlapparna i tvättmaskin, använd ett tvättmedel utan enzymer och optiskt blekmedel (ull-
tvättmedel). Tvätta på 40 grader, ingen förtvätt och med vanlig centrifugering. Forma grytlapparna 
när de är våta och låt torka plant.

9 fm x 10 v = 10 x 10 cm

Virknål nr 8

Före tvätt: ca 26 x 24 cm
Efter tvätt: ca 20 x 20 cm

Till två grytlappar
Färg 1: 70 g
Färg 2: 60 g

E1

TILLBEHÖR
Nylonband till stropp


