Mönster

Moss Stitch Korg
med PU läder botten

Virkat i Go hand
mades Bohème
Velvet “double”
- ett delikat och
supe
toppkvalité: 100% rmjukt velourgarn av
Polyester, 50 g/70
m.

Universalla mönster
for PU läder botten.
Garnåtgången beror på storleken på botten
och önskad höjd på korgen.

Garnåtgång - virkat med två trådar
F.eks. botten D 20 cm x H 8 cm/150 g.
F.eks. botten D 17 cm x H 8 cm/100 g.

Virkat med två trådar: 8 dfm och 7 fm/10 cm.
Virknål: 4,0 - 4,5 mm.
Bohème Velvet (“double”).

Bohème Velvet

kvalitetsdesign i en unik stil

(“double”).
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FÖRKORTNINGAR
OCH FÖRKLARINGAR
sm
smygmaska.
fm
fastmaska.
dfm
djup fastmaska.
bml
bakre maskebågen.
*...*	Det som står inuti upprepas
genom hela varvet/raden.
NB!
När det häckas i en spiral finns det en mask
kvar i varje v - detta gör att mönstret flyttas,
som det borde.
Virknål: 4,0 - 4,5 mm
Fasthet:
Sidostycke: 8 dfm och 7 fm på 10 cm

!

Korgarna är virka
med två trådar.

Korga med runde PU läder botten
I princip är det väldigt enkelt att hakla från Go Handmade solida bottnar.
1.) 	Börja på något ställe med 1 fm i det första hålet,
sedan 2 fm i de återstående hålen.
När det häckas hela vägen runda, avsluta med 1 sm i första fm (den som börjar med).

Sidostyckerne:

Härifrån är arbete i spiral.
2.)
fm i bml.					
3.)
*1 fm, 1 dfm*.					
4.)
*1 dfm, 1 fm*.					
Upprepa rad 3 och rad 4 växelvis till önskad höjd på korgen.		
Avsluta med 2 eller fler varv fm.
Klipp och fäst trådändarna.
Korgen är nu färdig.

Korga med fyrkantig PU läder botten
I princip är det väldigt enkelt att hakla från Go Handmade solida bottnar.
1.)

Börja på någon ställa på sidorna med 1 fm i det första hålet,
sedan 2 fm i de återstående hålen och i ett hål i varje hörn gör 3 fm.
När det häckas hela vägen runda, avslutas med 1 sm i första fm (den som börjar med).

Sidostyckerne:

Härifrån är arbete i spiral.
2.)
fm i bml.					
3.)
*1 fm, 1 dfm*.					
4.)
*1 dfm, 1 fm*.					
Upprepa rad 3 och rad 4 växelvis till önskad höjd på korgen.		
Avsluta med 2 eller fler varv fm.
Klipp och fäst trådändarna.
Korgen är nu färdig.
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Bohème Velvet (“double”).

I Go handmades
store kollektion av
accesories för korgar,
hittar du allt til korgens
slut – handtag,
etiketter, osv.

kvalitetsdesign i en unik stil

