Hej duktiga virkerskor & välkomna till del 3!

Jag är så otroligt glad och stolt över alla fina alster ni visar upp! Och så roligt att så många
verkar tycka att det här är kul virkning! Nu när vi har hunnit en bit så tänkte jag passa på att
(försöka) svara på några vanliga frågor.

Hur får jag garntrådarna att inte trassla ihop sig (tvinnas)?

Se till att de två nystan du arbetar med alltid ligger på samma plats framför dig: ett till höger
och ett till vänster. När du byter till färgen som ligger till höger så lägger du vänstergarnet
på framsidan av arbetet medan du drar igenom med höger-garnet. När du byter till färgen
som ligger till vänster så lägger du högergarnet på baksidan av arbetet medan du drar
igenom med vänstergarnet. På så sätt tvinnas inte trådarna medan du arbetar.

Slutet/början på varven blir inte snygga.

När du har virkat klart ett varv måste du sluta (avsluta) det innan du börjar på nästa. Gör detta
genom att virka en smygmaska i båda maskbågarna i varvets första maska. Sedan börjar du
nästa varv med en lm och en fm. Var noga med att första fm hamnar i varvets första maska
(alltså samma som du just gjorde en smygmaska i) – annars kommer varven att flytta sig en
maska för varje varv och mönstret kommer inte att bli rakt. Vilken färg du använder för
smygmaskan beror på var i diagrammet du befinner dig – befinner du dig precis i en skarv
och är osäker så testa dig fram vad som ser bäst ut! Ett annat knep för att få det snyggt är att
dra åt smygmaskan rejält så att den knappt syns innan du fortsätter på nästa varv.

Varför är dragkedjan så mycket längre än mitt arbete? (Behöver jag
repa upp? Är det något fel på min virkfasthet?)
Nej, repa absolut inte och nej, virkfasthet spelar ingen roll! Vi löser det där med dragkedjan i
del 5! Oroa dig inte! J
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Garnsubstitut – vad för typ av garn kan jag använda istället för
Scheepjes Catona?

Catona är bra lämpat för det vi ska virka eftersom det är ett merceriserat bomullsgarn. Vad
sjutton är merceriserad bomull? undrar många. Helt normal fråga – undrade jag också innan
jag förstod skillnaden. Mercerisering är en process som gör bomullen mer slitstark, blankare
och lättare att färga. Perfekt för ett bruksföremål som det vi håller på att skapa!
Omerceriserad bomull är mattare, kanske något mjukare och har bättre
uppsugningsförmåga; att föredra om du ska göra t.ex. kökshanddukar eller kanske en
supermjuk babyfilt. Alltså, ska du använda ett annat garn, så leta efter ren bomull och gärna
merceriserad sådan. Tjockleken spelar egentligen ingen roll – föremålet blir bara lite större
eller mindre, vilket inte gör någonting!

Varför ska man virka i bakre maskbågen?

Det är egentligen inget måste att göra nedtag i bakre maskbågen, men gör man det så
vrider sig inte mönstret åt ena hållet som det annars gör när man virkar i båda maskbågarna.
Mönstret blir rakare. Dessutom tycker jag personligen att tråden som löper med ”lyser
igenom” mindre när man virkar i bakre maskbågen.
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- DEL 3 Färgvarv 17-24:

Basfärg (BF) & kontrastfärg 3 (KF3)

Du avslutade del 2 (varv 16) med att virka en sm med BF i första m (också den i BF). Byt nu
färg genom att göra en lm med KF2 (räknas ej som m). Lägg BF-tråden över maskorna i förra
varvet och virka 3 fm med KF3, *1 fm med BF, 7 fm med KF3, repetera från * varvet ut, slut
med sm i första m. Fortsätt så – här kommer ett nytt diagram:

- Slut på del 3 -
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