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GARNÅTGÅNG
Strl.: 32 x 10 x H 32 cm 350 g

Virkfasthet: 18 hst/10 cm
Virkfasthet: 9 Star Stitch/10 cm
Virknål: 3,5 - 4,5 mm
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Virkad i Go handmades Cosy - en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalié, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.
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BRAT ATT VETA
OM OPPSKRIFTEN

Önskas väskan större eller mindreÖnskas väskan större eller mindre
Börjar man med en luftmaskkedja på 51 lm (min-
dre) eller 71 lm (större). Generellt justeras den med 
10 m. Virka på höjden som det önskas.

!

Star Stitch kan virkas så varje Star Stitch 
kommer i jämna rader (foto A) - eller så att 
varje rad ligger på skrå (foto B).
Skrå raden görs genom att virka i spiral, som 
beskrivet i mönstret - den jämna raden får 
man genom att avsluta varje varv med en SM

A

B

FÖRKORTNINGAR 
OCH FÖRKLARINGAR
m  maska
lm  luftmaska
sm  smygmaska
fm fast maska
bmb bakre maskbågen
hst halvstolpe (mönster)
v varv

OBS: Öglor kallas även maskbåge i några möns-
ter - öglor/maskbåge är samma sak.

Cosy
- ett vidunderligt mjukt bomullsmixgarn 
med hög kvalité
Cosytrådens karaktär passat perfekt till att sticka koftor och tröjor. Tråden är förhållandevis lättspunnen, mjuk och med en helt speciell elasticitet, som håller det stickade fint och formstabilt. Fibrernas natur ger en särskild luftighet som är som skapad för att sticka läckra tröjor. 

Man kan säga att Cosygarnet har ett lite vintageaktigt uttryck - ett garn som både ger värme och som andas när man bär den.
Cosy är även AZO certifierat och är där med ett garn, som alla kan känna sig trygga med att använda..

60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.
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Star Stitch
Str.: 32 x 10 x H 32 cm

Om botten virkas i hst mönstret

Virka en fundamentkedja med 61 lm. 

Det virkas nu i spiral (runt om fundamentkedjan). 
På 1:a v börjar det i den 2:a m. Där virkas 59 hst i bmb och 3 hst i sista m i fundamentkedjan.

! Var uppmärksam på att ökningarna (de tre hst) skal ligga före arbetet vänds. 
Arbetet vrids och det virkas hst, i varje av de främre maskbågen, totalt 58 hst. 
I sista m, i fundament kedjan virkas 2 hst.
Varvet är färdigt.

Därefter virkas 1 hst, i varje m - totalt i 15 v. 122 hst på varje v.

Botten är nu färdig i hst-mönstret och mäter ca. 32 x 10 cm. 

Första Star stitch, (i första v efter hst botten)

Virka 1 fm, i nästa lm, som är precis efter virknålen. Det virkas 3 lm ovanpå den (samma) fm. 
Det är första öglan i Star stitch mönstret.

Därefter: 
Sätt nålen i 2:a m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 2 öglor på nålen
Sätt nålen i 3:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 3 öglor på nålen.
Sätt nålen i 4:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 4 öglor på nålen.
Sätt nålen i 5:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 5 öglor på nålen.
Sätt nålen i 6:e m från nålen, drag upp en ögla med garnet. Det är nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen. 
För att färdigställa det första Star stitch mönstret, skall det virkas 1 lm.
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Andra Star stitch, (i första v efter hst botten)

Det är 1 ögla på nålen - nålen skall igenom ”ögat”, som ses i den första Star stitch (överst på Star 
stitchen), för att hämta ännu en ögla från garnet. 
Det är nu 2 öglor på nålen.

Därefter:
Sätt nålen under den andra m på den Star stitch, den som precis är virkad. Drag upp en ögla med 
garnet. 
Det är nu 3 öglor på nålen.
Sätt nålen i maskan, som ligger nederst till vänster om nålen. Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 4 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp en ögla med garnet. Det är nu 5 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp en ögla med garntet. Det er nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen. 
För att färdigställa det första Star stitch mönstret, skall det virkas 1 lm.

Fortsätt nu med Star stitch och med samma tillvägagångssätt varvet ut. 
Totalt 60 Stjärnmönster är gjorda.

Första Star stitch, (i andra v efter det första hela Star stitch v)

Det är en ögla på nålen - nålen skall igenom ”ögat”, som syns i den första Star stitch (överst på Star 
stitchen), för att hämta ännu en ögla med garnet. 
Det är nu 2 öglor på nålen.

Därefter:
Sätt nålen under den andra m på den Star stitch, den som precis är virkad. Drag upp en ögla med 
garnet. Det är nu 3 öglor på nålen.
Sätt nålen i maskan, som ligger nederst till vänster om nålen. Drag upp en ögla med garnet. 
Det är nu 4 öglor på nålen.
Sätt nålen i m överst i den första Star stitch från 1:a v med Star stitch. Drag upp en öglan med 
garnet. Det är nu 5 öglor på nålen.
Sätt nålen i nästa m från nålen. Drag upp en ögla med garntet. Det er nu 6 öglor på nålen.

Gör omslag på nålen och drag garnet igenom alla 6 öglor. Det är nu 1 ögla på nålen. 
För att färdigställa det första Star stitch mönstret, skall det virkas 1 lm.
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Fortsättning av Star stitch

Fortsätt nu med Star stitch på resten av varvet och de efterföljande varven, tills höjden är nådd. 
Tillvägagångssätt som vid avsnittet; Andra Star stitch.

Montering av botten

Botten formas genom att vända avigsidan ut. 
Tag tag i kortsidorna och dra utåt, så hörnspetsarna kommer fram. 
5 cm in på varje hörnspets sys det tvärs över, det är ca. 10 cm. 
Hörnspetsen viks nu in mot mitten och sys fast i botten 

Väskan är nu klar till att montera foder och handtag.
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Brat at veta Brat at veta 
Virknålens storlek & fasthet Virknålens storlek & fasthet 
Virkare virkar väldigt olika, några virkar med virknål  
2,0 mm och får samma storlek och kvalité på designen som 
en person som virkar med virknål 4,0 mm. Vi har erfarit 
detta från det team av virkeskor som jobbar med oss. 
Nyckeln till att virka en specifik storlek är mer beroende på 
vilken virkstil/hur man håller virknålen/kunskap du har än 
att ha en viss storlek på virknålen. Därför rekommenderar 
vi ett spann.
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I Go handmades  I Go handmades  
stora kollekt ion av stora kollekt ion av 

accesories för väskor, accesories för väskor, 
hittar du all t t ill väskans hittar du all t t ill väskans 

finish – handtag, finish – handtag, 
remmar, knappar,  remmar, knappar,  

tyg, osvtyg, osv


