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kvalitetsdesign i en unik stil

Virkat i Go handmades Soft Bamboo "fine". Bambun ger den mjukaste upplevelsen och lätthet, bomullen ger formfastheten och den lilla smulan akryl gör garnet extra starkt: 70% Bambu/23% Bomull/7% Akryl, 50 g/180 m.  

Många färger

GARNÅTGÅNG
Virkat med två trådar
D 30 cm eller D 25 cm  100 g
D 20 cm eller D 15 cm 50 g

MATERIAL
Metallring - Träpärlor
Virknål 3,0 - 3,5 mm 
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FÖRKORTNINGAR  
OCH FÖRKLARINGAR
mr Magisk ring
lm Luftmaska
sm Smygmaska
fm Fast maska
st Stolpe
lmb Luftmaskbåge
lmk Luftmaskkedja
*...*  Det, som står emellan, upprepas varvet ut 

eller med talet efter x.

Fjäder-guide - i tre storlekar

Stor: 7,5 cm x 7,5 cm 
- garnåtgång: 102 bitar på 15 cm.
Mellan: 5,5 cm x 5 cm 
- garnåtgång: 66 bitar på 15 cm. 
Liten: 4,5 cm x 4 cm 
- garnåtgång: 54 bitar på 15 cm.  

Kedje-delen:
Det börjar med att man virkar från en av lmb, som går runt 
om ringen. Det virkas en kedja av luftmaskor, från den yttersta 
punkten av lmb, till den önskade längden. T.ex. 25 cm för den 
stora fjädern. Garnet klipps ca. 10 cm från nålen. Tråden 
draas ut genom den sista maskan. Tråden dras till och kedjan 
är avslutad. Sätt evt. träpärlor på kedjan.

Fjäder-delen:
Klipp garnbitar på ca. 15 cm. 
Till den stora har vi använt ca. 102 bitar garn. 

Garnbitarna binds fast som råbandsknopar omkring kedjan
Råbandsknoparna kan börja placeras ca. 8 cm upp på 
kedjan, nerifrån. Vik 3 trådar på mitten och lägg dem 
under kedjan på tvären. Vik 3 trådar till och lägg dem 
motsatt ovanpå kedjan. Varje bunt dras igenom den andra 
buntens ögla. En del av fjädern är nu klar. Processen 
upprepas tills fjädern har önskad längd. När alla trådarna 
är knutna, skjuts de på plats nederst på kedjan. Fjädern 
klipps i önskad form.

D 30 cmD 30 cm

Råbandsknopar
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Drömfångare - i fyra storlekar

D 30 cm: till och med varv 10
D 25 cm: till och med varv 9
D 20 cm: till och med varv 7
D 15 cm: till och med varv 6

Den sista varvet lmb virkas runt om metallringen. 

1.) mr med 3 lm, 15 st, 1 sm.

2.)   4 lm, *1 st, 1 lm* x 15, 1 sm i 1:a st.  

3.)  1 sm, 8 lm, 1 st i lmb, *5 lm, 1 st i lmb* x 14,  
5 lm, 1 sm i 1:a st.

4.)   2 sm, *7 lm, 1 fm runt om lmb* x 14,  
5 lm, 1 sm i 1:a fm.

5.)  2 sm, *9 lm, 1 fm runt om lmb* x 14,  
9 lm, 1 sm i 1:a fm.

6.)   3 sm, 3 lm, 4 st, *3 lm, 5 st i varje lmb* x 14,  
3 lm, 1 sm i 3:e lm.

7.)   4 sm, 3 lm, 2 st i första lmb, *5 lm + 3 st i varje lmb* x 14,  
5 lm, 1 sm i 3:e lm.

8.)  3 sm, 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st i lmb, *3 lm, 3 st, 3 lm, 3 st* x 15,  
3 lm, 1 sm i 3:e lm.

9.)  3 sm, 3 lm, 4 st i lmb, *3 lm, 5 st i varje lmb* x 31,  
3 lm, 1 sm i 3:e lm.

10.)  4 sm, 3 lm, 4 st i lmb, *8 lm, 5 st i varje lmb* x 31,  
5 lm, 1 sm i 3:e lm.
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kvalitetsdesign i en unik stil

Brat at veta Brat at veta 
Virknålens storlek & fasthet Virknålens storlek & fasthet 
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål  
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som 
en person som virkar med virknål 4,0 mm. Vi har erfarit 
detta från det team av virkeskor som jobbar med oss. 
Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på 
vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än 
att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar 
vi ett spann.
 


