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FILT MED STJÄRNOR

Soft Cotton (100 % Bomull. Nystan ca. 50 g = 80 m)
Ca 18 fm x 19 v med virknål 4,5 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca. 100 x 105 cm
Fg 1: 950 g (fg 8862, blå)
Fg 2: 100 g (fg 8849, ljusblå)
Fg 3: 100 g (8863, ljusgrön)
Fg 4: 100 g (8856, ljusbeige)
Fg 5: 100 g (8861, ljusrosa)
4,5 mm
Edith Kristina Nielsen E-POST patterns@jarbo.se
Ordform, Katarina Dock

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av
material och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
FOTO Lasse Åbom
FOTOMODELL Idun Joachimsson
MED RESERVATION FÖR EVENTUELLA TRYCKFEL.
SE SENASTE VERSIONEN AV BESKRIVNINGEN PÅ www.jarbo.se

• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

m = maska, lm = luftmaskor, fm = fasta maskor, v = varv, sm = smygmaska, fg = färg

FÖRKLARINGAR

TIPS vid färgbyte: Se förklaring till gobelängvirkning nedan

FILT
FYRKANT

Samtliga fyrkanter virkas efter diagrammet med stjärnan och börjar alltid med fg. 1.
Virka 40 lm + 1 lm att vända med. Alla v vänds med 1 lm.
På diagrammet kan du se att det är virkat 4 v med bottenfärgen (fg. 1) innan motivet börjar.
Virka stjänan som diagrammet visar. Efter 40 v är fyrkanten färdig.
Det virkas 4 fyrkanter med stjärna i varje färg (fg. 2, 3, 4, och 5), se foto.
När alla 16 fyrkanterna är virkade sys de ihop, se foto.

KANT

Varv 1 (fg. 1): 1 fm i varje maska i ovan- och nederkant på filten samt 1 fm i varje v på filtens sidor. I alla hörn virkas
3 fm i samma m.
Varv 2 (fg. 1): * 1 fm, 1 lm, hoppa över 1 m *. Upprepa från * till * på alla 4 sidor.
I varje hörn virkas 1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm i samma m. Maskantalet kan behöva justeras genom att man hoppar över 1
extra maska någonstans på v, för att det ska passa med hörnet. Avsluta med 1 sm i början av v 2.
Varv 3 (fg. 5): * 1 fm om varje lm, 1 lm över varje fm *. Upprepa från * till * på alla 4 sidor. I varje hörn virkas 1 fm,
1 lm, 1 fm, 1 lm i samma m. Avsluta med 1 sm i början av v 3.
Varv 4 (fg. 1): * 1 fm om varje lm, 1 lm över varje fm *. Upprepa från * till * på alla 4 sidor. I varje hörn virkas 1 fm,
1 lm, 1 fm, 1 lm i samma m. Avsluta med 1 sm i början av v 4.
Varv 5 (fg 2): = v 3
Varv 6 (fg. 1): = v 4
Varv 7 (fg. 4): = v 3
Varv 8 (fg. 1): = v 4
Varv 9 (fg. 3): = v 3
Varv 10 (fg. 1): = v 4
Varv 11 (fg. 1): Virka kräftgång = fm från vänster mot höger. Var noga med masktätheten på sista v. Hoppa ev över 1
m här och var för att kanten ska bli jämn.

GOBELÄNGVIRKNING

Gobelängvirkning består av färgfält där varje fält virkas med ett separat litet garnnystan. För att hålla ordning på garnet
kan man vira det runt små kartongbitar där det först klippts ett hack att fästa garnet i. Veckla ut den mängd garn du
behöver efter hand.
Mönstret till gobelängvirkning ritas i ett diagram där varje ruta motsvarar en maska. Diagrammet läses nerifrån och upp.
Första raden läses från höger mot vänster. Nästa rad läses från vänster mot höger, dvs ojämna v läses från höger mot
vänster och jämna varv läses från vänster mot höger.
Det finns ett par tekniker inom gobelängvirkning. Dessa tekniker gör arbetet lika mjukt på bägge sidor och ger nästan
osynliga färgbyten:
Vid färgbyte, tänk på att det sista genomdraget ska vara med en nya färgen. Den ”gamla” färgen lägges FRAMFÖR arbetet
mellan maskorna. När du virkat v ut och vänder arbetet ligger den gamla färgen BAKOM arbetet.
Vid färgbyten rakt ovanför föreg färgbyte hittar garnet själv sin plats och det blir en fin övergång mellan färgerna. Vid
färgbyte där färgen förskjuts i förhållande till föreg v, tänk på att ”gömma” garnet i de nya maskorna.
När garnändarna ska fästas är det viktigt att fästa garnet i fält med samma färg. Alltså blå garnändar fästs endast i blå
fält, gröna ändar i gröna fält osv.

Färgbyte: Sista gången du drar garnet genom en maska ska
det vara med den nya färgen.

Vid färgbyte där färgen förskjuts i förhållande till
föregående varv, tänka på att ”gömma” garnet i maskorna.
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