Virkad filt och kudde

Garn: Jag använde Debbie Bliss Eco Baby som är ett mjukt bomullsgarn. Se information om garnet
från Nysta nedan.

Eco Baby från Debbie Bliss
Ett ekologiskt odlat och färgat bomullsgarn. Garnet är också en Fairtradeprodukt. Fin naturlig glans och skön kvalitet. Garnet passar
till alla mönster i Baby Cashmerino.
Material: 100% bomull
Löplängd: 125 m/50 g
Stickor: 3-3,5 mm
Stickfasthet: 25 maskor per 10 cm

Det här är de färger jag använde

Virknål: nummer 5

Mönster till filt/pläd:
Varv 1:
Välj en av mönsterfärgerna. Virka så många luftmaskor som du vill ha filten bred. Antalet maskor ska
vara delbart med 14.

Varv 2:
Virka *2 fasta maskor, 2 halvstolpar, 2 stolpar, 2 dubbelstolpar, 2 stolpar, 2 halvstolpar, 2 fasta
maskor* Upprepa från * till* varvet ut. Om du är osäker på hur man virkar de olika maskorna finns
det fina instruktionsvideor hos Drops/Garnstudio.
Helst ska det nu stämma med antalet maskor men om det inte gör det så kan man alltid fixa till det
sedan när man virkar kanten.
Man virkar bara mönstret ett varv första gången för att få kanten rak – se vidare nedan.

Varv 3:
Virka fasta maskor hela varvet i den mörkaste av färgerna. Jag valde mörkblå som ”randfärg”

Varv 4:
Byt färg. Virka likadant som varv 2 men se till att de 2 högsta stolparna, dubbelstolparna, kommer
mitt över de 2 fastmaskorna från varv 2. Du börjar alltså varvet med två dubbelstolpar, 2 stolpar, 2
halvstolpar, 2 fasta maskor och sedan fortsätter du som varv 2 mellan *-* Tänk på att du redan har
de två första fastmaskorna virkade.
På så sätt skapas vågmönstret.

Varv 5
Använd samma färg som förra varvet och virka exakt likadant dvs. fast maskor i fasta maskor, stolpar
i stolpar etc. Se bild ovan.

Varv 6
Virkas likadant som varv 3 alltså fastmaskor i mörk färg.

Varv 7-8
Byt färg igen och virka likadant som varv 4-5. Tänk på att börja ”tvärtom” igen så att den högsta
punkten kommer mitt för den lägsta i mönstret.

Alla varv härifrån
Fortsätt virka enligt ovan, 2 mönstervarv, 1 fastmaskvarv etc. tills du fått önskad mått på din filt.

Kant och montering
Jag sköljde filten i sköljmedel och spände ut den med nålar på skumplastpusselbitar. Efter att
filten torkad virkade jag två varv mörkblå kant med fasta maskor.

Mönster till kudde

Kudden virkas likadant som filten med maskantalet anpassat efter kuddens bredd. Skölj och spänn ut
med nålar innan kanten virkas. Mäta kudden och använd det exakta måttet som spännram.

Jag använde en manchesterkudde från Åhlens som jag helt enkelt sydde fast den färdiga, virkade
framsidan på.

Mönster av : Husflit

Jag vill gärna påpeka att jag inspirerats av en bild som jag såg hos Erica Laurell samt ett mönster av
Stephanie Gage från Ravelry –se mitt blogginlägg om detta här

