
BEATRICE sjal by Katia
MOHAIR LACE

Originalmönster: Foulard Scarf Woman Mohair Lace (Woman Concept 6-38)
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MÅTT: Ca 43 cm x 154 cm

MATERIAL: MOHAIR LACE från Katia, 4 nystan i färg nr 315

Virknål:  
5 mm 

Maskor: 
lm - luftmaska
sm - smygmaska
fm - fast maska
st - stolpe
hst - halvstolpe

Virkmönster (se Diagram A)
Virkad Kant (se Diagram B)

MASKTÄTHET
I Virkmönster: 33 maskor x 10 rader = 10 x 10 cm: efter blockning

INSTRUKTIONER
Virka 93 lm, st i den 5 lm från virknålen; fortsätt sen med Rad 1 i Virkmönster och följ  
Diagram A.
När arbetet mäter 138 cm ska du klippa av garnet och fästa alla trådarna.

Virkad kant: Följ Diagram B, virka Rad 1 och 2 enligt diagrammet Virkad kant runt sjalen.  
Du ska virka 96 m på kortsidorna (räkna både luftmaskorna och stolparna) och 380 m på 
långsidorna. Klipp av garnet och fäst alla trådarna.
Fortsätt sedan att virka Rad 3 där det är indikerat på Diagram B. 

Notera: De första 14 lm virkas ihop med en smygmaska i slutet på varvet. Detta är markerat i 
diagrammet.
För att få bättre översikt visar pilarna i Rad 3 och 4, samt de små pilarna vid luftmaskorna, 
var mitten är.
När du har virkat alla raderna i Diagram B ska du klippa av garnet och fästa alla trådarna.
Blocka sjalen försiktigt på avigsidan med hjälp av ånga.
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= Upprepning
= luftmaska
= fast maska
= stolpe

Diagram A

Diagram B

= Upprepning
= smygmaska
= luftmaska
= fast maska

= stolpe

= halvstolpe


