
Virkad i Go handmade Cosy – en vidunderligt mjuk bomulls mix i hög kvalié, som håller formen. 60% Bomull/40% Akryl, 50 g/100 m.

Alla våra väskor är med foder – fodret ger en speciell finish, en extravagant look och en läcker känsla av kvalitét. Där utöver har fodret även den goda egenskapen, att det hålla väskan i form.

Mönster
Rib St i tch
Inkl.: Vägledning t il l foder
och blix t låsficka.

Modell: Rib Stitch.
Storlek: 24 x 4 x H 18 cm/Cosy garn* 250 g.
*Dubbelt garn: 14 hst br/10 cm.
Virknål: 4,5 - 5,0 mm.

Go handmades kollektion med väskhand-
tag och lås är gjort av de bästa material. 
Duktiga händers fingerfärdighet, har fått 
alla delarna på plats, på snyggaste sätt.

www.gohandmade.dk
© 2018 Go handmade

kvalitetsdesign i en unik stil
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BRA ATT VETA 
OM MÖNSTRET

Nål, storlek och fasthet
Detta mönstret skall virkas med medium virk-
fasthet, för att få den rätta looken.
Var uppmärksam på att den färdiga väskan kan 
bli ett par centimeter mindre eller större allt efter 
din virkfasthet.
Om man inte är van vid virkfastheten i detta mön-
ster, föreslår vi att man använder sitt måttband 
flitigt.

Virknål: 4,5 - 5,0 cm

Virkfasthet: 14 hst br på 10 cm
 

Foder i väskan
Till alla väskor i vår kollektion har vi använt foder 
– vackra foder som verkligen sätter pricken över i 
på resultatet, en extravagant look med en känsla 
av kvalité. Fodret har även en viktig funktion - det 
hjälper till att hålla formen på väskan.

Handtag & accessories t il l din väska
I Go handmades stora kollektion av accessories 
för väskor hittar du allt som ger din väska den där 
sista touchen – handtag, remmar, tyg, knappar 
etc..

FÖRKORTNINGAR 
OCH FÖRKLARINGAR
lm luftmaska 
sm smygmaska
fm fast maska
hst halvstolpe
hst br  halvstolpe bakom i relief. 
  Tråden runt om nålen, stick in nålen 

mellan stolparna från baksidan av 
arbetet, till höger om den maska 
som öglan kommer ifrån. För nålen 
runt om stolpen och tag med tråden 
tillbaka. Avsluta som normal hst.

vlm Vändluftmaska
(..)  Vid slutet av varvet - anger antal 

maskor totalt

! Rib Stitch väskan är 
virkad i dubbelt garn.  



32 33

Rib Stitch Väskan
Strl.: 24 x 4 x H 18 cm

Grundstycket

Virka en fundamentskedja, bestående av 50 lm.   (50)
Avsluta med 2 vlm.

1.) Börja i 3:e m från nålen och virka 50 hst.   (50)
 Avsluta med 1 vlm.
2. - 36.) 50 hst br.   (50)
Det är totalt 18 ribbor.

Montering

Sidorna: 
Grundstycket (foto 1) viks på mitten, med avigsidan utåt.
Sidorna virkas ihop på avigsidan, med enkelt garn.
Börja i toppen och virka fm mot botten (foto 2 - 3).
Ca. 4 cm från botten, virkas det på skrå tvärs över ca. 3 ribbor med sm (foto 4 - 5).
Den första sidan är färdig - den andra sidan görs på samma sätt.

1

A2

3
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Str: 24 x 4 x H 18 cm

6B5 A: Foto 2 - 3. B: Foto 4 - 5.

Toppkanten: 
Väskan vänds så rätsidan är utåt.
Börja i en av toppens sidor och virka 4 varv sm med dubbelt garn.
Fäst trådar.

Väskan är färdig virkad och är klar till montering av diverse, foder (sida 35 - 36), blixtlås, 
remmar osv.

7



34 35

Foder till väska:

 1.  Lägg väskan på fodret och rita av omkretsen på 
väskan, med skräddarkrita eller t.ex. en blyertspenna. 
Klipp efter strecken – klipp två lika stycken, så du har 
två stycken/sidor, som är lika stora. OBS, om väskan 
skall ha en platt botten, skall det måttet läggas till på 
höjden.  

 2.  Sy ihop tre sidor med tråckelstygn. Har din väska ett 
bottenstycke, ett ”platt” stycke i botten, skall det måttet 
läggas till på höjden av tyget, som klipps. Man kan 
med fördel vänta med att klippa den slutliga höjden på 
fodret, tills botten är gjord.

 3.  Bottenstycket görs på följande sätt; lägg det hopsydda 
fodret på ett bord (foto 8), drag de två hörnen utåt 
– nu uppstår där en ”yta” eller en ”trekant” i hörnen 
(foto 9). Det sys en söm tvärs över, det antal centimeter 
in från hörnet (på tyget) som man önskar att botten-
stycket skall vara brett. När man har sytt båda hörnens 
trekant, har man sitt bottenstycke (foto 10). 

 4.  När man har sin botten, är det mycket lätt att ta hela 
tygstycket invändigt i väskan, låta tyget följa väskans 
höjd och klippa av tyget, där man vill att fodret skall 
sluta. Man kan eventuellt klippa så det räcker till ett 
litet omvik, det ger ett fint avslut runt om i väskan, som 
sys med osynliga stygn.   

10

8

9

Universella sömnadsinstruktioner för väska foder 
och ficka med dragkedja
Läs alltid igenom hela vägledningen, innan du börjar 
– den innehåller läckerhetersom är viktig för helhetsförståelsen.
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Ficka med dragkedja till väska:

 5.  En ficka görs av två lika stora tygstycken, som sys ihop 
på tre sidor.

 6.  Avigsidan på dragkedjan, sys på det ena styckets rät-
sida. Sen tar man det andra tygstycket och gör ett litet 
omvik – så de två styckena ligger med rätsidan mot 
varandra och är lika stora. Nu är fickan färdig.

Montering av fickan med dragkedja 
på väskans foder:

 7.  Placera fickan där du vill den skall sitta, använd knapp-
nålar till att hålla den på plats och rita nu ett streck där 
du önskar att öppningen på dragkedjan skall vara. 
Man kan gott ha en kortare öppning än dragkedjans 
fulla längd, resten av dragkedjan kommer vara inne i 
fickan.

 8.  Klipp upp stycket, som är markerat som dragkedjans 
öppning. Det skall klippas ytterligare två små hack på 
ca en halv centimeter och en halv centimeter från var 
sida (i det öppna stycket som dragkedjan skall sitta i)  
– detta för att få en fint isydd dragkedja.

 9.  De små ”hacken” pressas in på baksidan (foto 11).

10.  Lägg fickan, med dragkedjan uppåt, på undersidan av 
väskan, så att det passar med öppningen i tyget. Sy 
fast med efterstygn (foto 12-13).

Du har nu gjort fodret med en dragkedjeficka.
Sy fast fodret i väskan med osynliga stygn.

13

11

12
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Brat at veta  
Go handmades collection är utvecklad och handgjord av
virkexperter - passionerade virkare som älskar sina hant-
verk. 
 
Virknålens storlek & fasthet 
Rib Stitch väskan ärvirkade i vad vi kallar, medium virkfas-
thet, vilket passar bäst.
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 på 
4,5 - 5,0 mm

Go handmade
kvalitetsdesign i en unik stil

I Go handmades
stora kollekt ion av

accesories  för väskor,
hit tar du all t t ill väskans
finish – handtag, rem-

mar, tyg, knappar
osv


