Strandhus
No. 1009-192-3033

Nivå: Erfaren
Virknål: 3.5 mm & 2.5 mm
Material: Brodernål, fyllnadsvadd, sax,
kraftig papp, tejp.
Garn: Rainbow Cotton 8/8: blå, vit, svart.
Rainbow Cotton 8/4: vit, grå.
Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/strandhus

Hur mycket garn ska du använda?
Huset:
Rainbow 8/8 Blå: 2 nystan
Rainbow 8/8 Vit: 2 nystan
Rainbow 8/8 Svart: 1 nystan
Handduk & fisk:
Rainbow 8/4 Vit: 1 nystan
Rainbow 8/4 Grå: 1 nystan
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Förkortningar:
lm: luftmaska
fm: fastmaska
[…] = mask antal
(…) = antal varv
Öka = 2 fm i samma maska
Minska = virka 2 fm tillsammans
Detta mönster virkas fram och tillbaka. Du virkar 2 delar med takform (fram- och baksidan), 3
fyrkantiga delar (sidor och botten), 1 rektangel till taket och 1 liten rektangel som dörr. I detta
mönster används det vändmaska, då blir sidorna snyggare.

Fram- och baksida
Virka med blå 21 lm med virknål 3,5 mm. Börja i 2.a lm från virknålen och virka 20 fm.
Varv 2-20
1 fm i varje maska (19 varv) [20].
Varv 21
Minska, virka 16 fm, minska [18].
Varv 22
Minska, virka 14 fm, minska [16].
Varv 23
Minska, virka 12 fm, minska [14].
Varv 24
Minska, virka 10 fm, minska [12].
Varv 25
Minska, virka 8 fm, minska [10].
Varv 26
Minska, virka 6 fm, minska [8].
Varv 27
Minska, virka 4 fm, minska [6].
Varv 28
Minska, virka 2 fm, minska [4].
Varv 29
Minska 2 gånger [2]
Klipp av och fäst garntrådarna.
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2 randiga sidor i Blå/Vit
Virka 21 lm med virknål 3,5 mm med blå.
Börja i 2.a lm från virknålen och virka 20 fm.
Varv 2
1 fm i varje maska [20].
Byt färg till vit: vid den sista maskan, när det är två öglor på virknålen, drar du igenom med vit tråd
som sista maska och vänder arbetet. Se bilderna.
Varv 3 – 4
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till blå.

Varv 5 – 6
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till vit.
Varv 7 – 8
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till blå.
Varv 9 – 10
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till vit.
Varv 11 – 12
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till blå.
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Varv 13 – 14
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till vit.
Varv 15 – 16
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till blå.
Varv 17 – 18
1 fm i varje maska [20]. Byt färg till vit
Varv 19 – 20
1 fm i varje maska [20]. Klipp av och fäst garntrådarna.

Botten i Blått
Virka 21 lm med virknål 3,5 med blå.
Börja i 2.a lm från virknålen och virka 20 fm.
Varv 2 - 20
1 fm i varje maska (19 varv) [20].
Klipp av och fäst garntrådarna.

Tak i Vitt
Virka 24 lm med virknål 3,5 mm med vit.
Börja i 2.a lm från virknålen och virka 23 fm.
Varv 2 – 15
1 fm i varje maska (14 varv) [23].
Varv 16
1 fm i varje maska, men bara i de främre öglorna [23], det blir spetsen på takkanten.
Varv 17 – 30
1 fm i varje maska (14 varv) [23].
Klipp av och fäst garntrådarna.
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Hållare av papp
För över måtten på den virkade botten till pappen. Eller rita av fyrkanten direkt på pappen. Gör 5
fyrkanter.
Skär ut kvadraterna på insidan av de dragna linjerna. Börja med 1 fyrkant i mitten och lägg de
andra fyrkanterna på var sida om den mittersta. Sätt ihop delarna med tejp. Följ sedan pilarna på
bilden när den viks upp och tejpas ihop som en låda:

Montering av huset
Placera framsidan och 1 randig sida bredvid varandra och sy ihop de 2 delarna med små stygn
(jag har använt ett tunnare garn). Sy därefter ihop bakstycket med den randiga sidan på andra
sidan, därefter den andra randiga sidan ihop med bakstycket. Fäst trådändarna invändigt. Sy nu
ihop botten med de 4 sidorna. Nu har du en tom låda. (Då jag använder huset som dekoration har
jag gjort en invändig behållare av papp som gör det mer robust. Om du vill att man ska kunna leka
med det, kan du istället välja att bara fylla huset med fyllnadsvadd, och eventuellt en skallra).
Placera lådan i huset. Se bilden här under:
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Placera därefter taket. Taket är lite större än huset, på framsidan går taket 2 maskor över. Sy fast
taket på huset och glöm inte fyllnadsvadd tills du har den form på huset som du önskar.
Virka en luftmaskrad med 28 lm i vitt, sy fast den med små stygn längs takkanten på framsidan.

Dörr i Svart
Virka 18 lm med virknål 3,5 mm i svart.
Börja i 2.a lm från virknålen och virka 17 fm.
Varv 2 – 8
1 fm i varje maska (7 varv) [17].
Klipp av och fäst garntrådarna.
Sy fast dörren med små stygn på framsidan. Sy 2 öglor som dörrhandtag.

Fisk, virknål 2,5 och bomull 8/4
Fisken virkas med amigurumi teknik, du slutar inte varvet utan virkar runt.
1. varv: 6 fm i en magisk ring [6].
2. varv: 1 fm, öka, 3x [9].
3. varv: 2 fm, öka, 3x [12].
4. – 8. varv: 1 fm i varje maska (4 varv) [12].
9. varv: 2 fm, minska, 3x [9].
10. – 11. varv: 1 fm i varje maska (2 varv) [9].
12. varv: 1 fm, minska, 3x [6].
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Vik fisken platt. Virka genom båda sidor:
3 fm, 1 lm, vänd arbetet [3].
Öka, 1 fm, öka, 1 lm, vänd arbetet [5].
Öka, 3 fm, öka [7].
Klipp av och fäst garntrådarna.
Pynta fisken med små stygn och gör ett öga.

Handduk på tvättlina i vitt
Handduken virkas fram och tillbaka utan vändmaska.
Virka 11 lm med virknål 2,5 i vitt.
Börja i 2.a lm från virknålen och virka 10 fm.
Varv 2 – 10
1 fm i varje maska ( 9 varv) [10].
Gör en tvättlina med en valfri färg på den ena sidan av huset och häng upp handduken med små
tvättklämmor.
Nu är ditt strandhus klart att användas.… mycket nöje!

Hashtags till sociala medier
#marjanvanderleer #hobbiifriends
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