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DENIM RYGGSÄCK  -  LOVE DENIM + BIG ALABAMA



DENIM RYGGSÄCK - LOVE DENIM + BIG ALABAMA

GARN
LOVE DENIM Fg 101  4 nystan
BIG ALABAMA Fg 6  1 nystan

TILLBEHÖR 2 bomullsband á 3 x 65 cm och 2 stora magnetlås.

VIRKNÅL 5 mm.

MASKTÄTHET
11 fm x 13 v = 10 x 10 cm med LOVE DENIM och virknål nr 5.

VIRKFÖRKLARINGAR & MASKOR 
arb = arbete, lm = luftmaska, fm = fast maska, m = maska, sm = smygmaska, v = varv. 
öka 1 fm = virka 2 fm i samma m. 

Se också instruktioner på: www.katia.com/en/academy 

RYGGSÄCK
Del A (bakstycke)
Lägg upp 25 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka fm och öka samtidigt på vänster sida enl följande:
Obs! börja varje v med 1 lm, denna lm räknas EJ som 1 m.
Varv 1: virka 25 fm. 
Varv 2: öka 1 fm i 1:a m, 24 fm = 26 m.
Varv 3: 25 fm, öka 1 fm i sista m = 27 m.
Varv 4: öka 1 fm i 1:a m, 26 fm = 28 m.
Varv 5: 27 fm, öka 1 fm i sista m = 29 m.
Varv 6: öka 1 fm i 1:a m, 28 fm = 30 m.
Varv 7: 29 fm, öka 1 fm i sista m = 31 m.
Varv 8: öka 1 fm i 1:a m, 30 fm = 32 m.
Fortsätt virka rakt från varv 9 - 36.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del B (framstycke) 
Lägg upp 25 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka fm och öka samtidigt på höger sida enl följande:
Obs! börja varje v med 1 lm, denna lm räknas EJ som 1 m.
Varv 1: virka 25 fm.
Varv 2: 24 fm, öka 1 fm i sista m = 26 m.
Varv 3: öka 1 fm i 1:a m, 25 fm = 27 m.
Varv 4: 26 fm, öka 1 fm i sista m = 28 m.
Varv 5: öka 1 fm i 1:a m, 27 fm = 29 m.
Varv 6: 28 fm, öka 1 fm i sista m = 30 m.
Varv 7: öka 1 fm i 1:a m, 29 fm = 31 m.
Varv 8: 30 fm, öka 1 fm i sista m = 32 m.
Fortsätt virka rakt från varv 9 - 26.
Minska nu för ficka på vänster sida enl följande:
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Varv 27: 22 fm, lämna resterande 10 m ovirkade = 22 m.
Varv 28: sm över de 2 första m, 20 fm = 20 m.
Varv 29: 18 fm, lämna de sista 2 m ovirkade = 18 m.
Varv 30: sm över de 2 första m, 16 fm = 16 m.
Varv 31: 14 fm, lämna de sista 2 m ovirkade = 14 m.
Varv 32: sm över de 2 första m, 12 fm = 12 m.
Varv 33: 11 fm, lämna den sista m ovirkad = 11 m.
Varv 34: sm i den första m, 10 fm = 10 m.
Varv 35: 9 fm, lämna den sista m ovirkad = 9 m.
Varv 36: virka 9 fm. 
Virka 23 fm utmed den rundade ficköppningen för att snygga till kanten.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del C (bakre del av ficka) 
Lägg upp 25 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka 14 v med fm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del D (liten myntficka)
Lägg upp 14 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka 10 v med fm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del E (sida)
Lägg upp 9 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka 36 v med fm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del F (hällor, gör 2 st)
Lägg upp 7 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka 2 v med fm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

Del G (linning, gör 2 st)
Lägg upp 37 lm med LOVE DENIM och virknål nr 5.
Virka 4 v med fm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

MONTERING
Följ diagram A och brodera med efterstygn på delarna B, D, F & G med BIG ALABAMA.
Följ diagram B och sy ihop delarna enl följande:
Steg 1: Sy fast del D (liten myntficka) på del C (bakre del av ficka), lämna den övre kanten öppen på 
del D. 
Steg 2: Sy fast fickan på del B (framstycke) och se till att inte sömmen syns på rätsidan.
Steg 3: Sy fast del E (sida) mellan del A och B.
Steg 4: Sy fast linnings-banden utmed överkant på del A och B.
Steg 5: Vik ryggsäcken på mitten längs med sidor och sy ihop botten och sida. Sy fast hällorna enl 
skiss.
Steg 6: Sy fast bomullsbanden på väskans bakstycke, vik in 1 cm sömsmån i var ände innan sömnad.
Sy fast magnetlåsen på insidan av linningen, 8 cm från var sida.

Översättning: Marita Rolin
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