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DESIGN & TEXT

KLASSISK LÖPARE

Järbo 8/4 (100% bomull, ca 50 g = 170 m)
Ca 34 x 110 cm inkl. frans
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Ca 150 g
Ca 150 g
Nr 2½
Gunilla Olmarker

MASKTÄTHET

30 fm med virknål nr 2½ = 10 cm

FÖRKORTNINGAR

lm = luft maska, st = stolpe (gör ett omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m
på nålen), drag genom 2 m 2 ggr), fm = fast maska (stick ner nålen i föregående v m, drag upp tråden, (2 m på nålen)
gör ett omtag om tråden och drag genom båda m), v = varv, fg = färg, m = maska

FÖRKLARINGAR

Första st på v virkas som 3 lm.
Vid byte av fg, virkas sista genomdraget på sista st med den nya fg, den fg som ej används virkas in.

LÖPARE

Lägg med fg 1 upp 108 lm.
Varv 1: 1 st i 4:e lm från nålen, 1 st, 3 st med fg.2, 3 st med fg.1, 6 st med fg 2, 9 st med fg.1, 6 st med fg.2, 12 st
med fg.1, 6 st med fg.2, 9 st med fg.1, 6 st med fg.2, 12 st med fg.1, 6 st med fg 2, 9 st med fg.1, 6 st med fg.2, 3 st
med fg.1, 3 st med fg.2, 3 st med fg.1. Fortsätt att virka efter diagrammet, med början på v 2. Längs långsidorna på den
färdiga löparen virkas 1 v fm med fg 1: 2 fm om yttersta st på varje v.

MONTERING

Fransar: Klipp ca 35 cm långa trådändar, tag en tråd och vik den på mitten och knyt om varje m på kortsidorna, fg 1 vid
fg.1 och fg.2 vid fg.2.

TVÄTTRÅD

Tvättas separat med skonsam tvätt, och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.

Teckenförklaring
= 3 st och 1 v i fg.1
= 3 st och 1 v i fg.2

Upprepa

Varv 1
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