Välkomna till del 4!

Ja, vid det här laget har du kanske redan gissat vad vi ska göra i del 4 – eftersom du nu bara
har en oanvänd kontrastfärg kvar! Det kommer dock lite nytt i slutet på denna del. Och
slutklämmen i del 5 blir HELT annorlunda!

- DEL 4 Färgvarv 25-32:

Basfärg (BF) & kontrastfärg 4 (KF4)

Du avslutade del 3 (varv 24) med en sm med KF3 i första m. Byt färg genom att göra en lm
med KF4 (räknas ej som m). Virka *7 fm med KF4, 1 fm med BF, repetera från * varvet ut, slut
med sm i första m. Fortsätt så – här kommer sista diagrammet:

crochet@hookedbyanna.com

1

© Hooked by Anna 2017

SERGEL

Mysterievirkning med
Hookedbyanna.com & camillaslivsstil.se

Avslutningsvarv 1:
Basfärg (BF)

Klipp och fäst KF4, fortsätt med BF: lm (räknas ej som m), fm i varje m varvet runt, sm i första
m. Nedtag i båda maskbågarna detta varvet!

Valfritt: väskrem
Basfärg (BF)

Nu blev det väldigt svårt att inte avslöja vad det är vi skapar för något! Sergel är tänkt som
en liten kuvertväska, men den lämpar sig även bra som fodral till virknålar, stickor eller
pennor. Har du tänkt använda den som kuvertväska kräver den en liten rem, så att den kan
hänga säkert runt handleden medan du håller vinglaset i ena handen och hälsar med den
andra i festminglet!
Fäst garnet (basfärgen) i den första av de fyra ”kantmaskorna” i ena änden av väskan. Virka
så många lm som du vill ha remmen lång, fäst med en sm i den fjärde av väskans fyra
kantmaskor så att lm-kedjan (blivande väskremmen) sitter fast i väskan i båda ändar, vänd,
virka en fm i varje lm, fäst med en sm i den andra kantmaskan på väskan, vänd, fm i varje fm,
fäst med sm i väskans tredje kantmaska. Klipp garnet och fäst!

Avslutningsvarv 2:
Basfärg (BF)

Vi avslutar med ett varv kräftmaskor runt väskkanten. Som namnet antyder innebär det att
man virkar vanliga fm i båda maskbågarna – fast baklänges, från vänster till höger. Nedtag
görs i maskan närmast till höger om nålen (för högerhänta). Om du har gjort en väskrem så
börjar du i maskan precis till höger om remmen. Här finns en bra video tutorial för
kräftmaskor: https://youtu.be/9TW0dBKoFck När man har virkat runt hela varvet baklänges
så virka inte en smygmaska som du brukar för att sluta varvet, utan klipp garnet och sy istället
änden genom första kräftmaskan för att sluta varvet. Har du en väskrem så slutar du när du
når den.

- Slut på del 4 -
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