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kvalitetsdesign i en unik stil

MönsterMönster
Crossbody/Crossbody/
Belt bagBelt bag
GARNÅTGÅNG
Strl.: 26 x 14 x 10 cm 150 g
Virkfasthet: 18 hst/10 cm

Strl.: 21 x 13 x 8 cm 100 g
Virkfasthet: 20 hst/10 cm

Virknål: 3,5 - 4,0 mm
Dragkedja: 20 cm

Virkat i Go handmades Bohème Velvet 

”double” - ett delikat och supermjukt 

velourgarn av toppkvalité: 

100% Polyester, 50 g/70 m.

Många färger
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Förkortningar och förklaringar
m Maska
mr Magisk ring
lm Luftmaska
vlm Vändluftmaska, vänd därefter arbetet
sm Smygmaska
fm Fast maska
st Stolpe
hst Halvstolpe där nålen sticks in igenom alla 3 synliga öglor (se bild).
1 hst ökn Ökning (2 hst i en m)
1 hst minsk Minskning (2 hst virkas tillsammans)
 Alla hst minsk- och ökningar görs också igenom 3 ölgor
* ... * Det, som står emellan, upprepas varvet ut.
(..) Vid slutet på varvet - anger antal maskor totalt.

När man virkar runt på bakstycket ligger den 3e öglan längst bak.  
På framstycket ligger den 3e öglan längst fram.

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

Det virkade vill gärna bukta sig lite medan den runda delen virkas. Det löser sig, när man 
går vidare och 4 av ’kilarna’ görs till toppen av väskan och de 6 andra till baksidan.

hst in igenom 2 öglor
Halvstolpe där nålen bara skall 

in igenom 2 öglor.

hst in igenom 3 öglor
Halvstolpe där nålen sticks 

in igenom alla 3 synliga öglor.
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Crossbody/Belt bag

Baksidan

Varje varv slutar med sm i 1:a m och 1 lm.
1.) mr med 10 hst  (10)

Vid alla de efterföljande hst, skall nålen igenom alla 3 öglorna.
2.) *1 hst ökn* (20)
3.) *1 hst, 1 hst ökn* (30)
4.) *2 hst, 1 hst ökn* (40)
5.) *3 hst, 1 hst ökn*  (50)
6.) *4 hst, 1 hst ökn* (60)
7.) *5 hst, 1 hst ökn*  (70)
8.) *6 hst, 1 hst ökn* (80)
9.) *7 hst, 1 hst ökn* (90)
10.) *8 hst, 1 hst ökn* (100)
11.) *9 hst, 1 hst ökn* (110)
12.) *10 hst, 1 hst ökn* (120)
13.) *11 hst, 1 hst ökn* (130)
14.) *12 hst, 1 hst ökn* (140)
15.) *13 hst, 1 hst ökn* (150)

Framsidan

Virkas som fortsättning av baksidan.
Härifrån virkas fram och tillbaka.
16.)  2 lm, 9 hst (nålen skall igenom alla 3 öglorna),  

40 lm, hoppa över 40 m,  
9 hst (nålen skall igenom alla 3 öglorna), 2 vlm

Väsköppningen är de 40 m som hoppades över. Det är här dragkedjan skall sys i.

17.)   9 hst (nålen skall igenom alla 3 öglorna),  
40 hst på lm,  
9 hst (nålen skall igenom alla 3 öglorna), 2 vlm (58)

Vid alla de efterföljande hst, skall nålen igenom alla 3 öglorna.
18.) 58 hst, 2 vlm (58)
19.) 1 hst i 2:a m, 54 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (56)
20.) 56 hst, 2 vlm (56)
21.) 1 hst i 2:a m, 52 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (54)
22.) 54 hst, 2 vlm (54)
23.) 1 hst i 2:a m, 50 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (52)
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24.) 52 hst, 2 vlm (52)
25.) 1 hst i 2:a m, 48 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (50)
26.) 1 hst i 2:a m, 46 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (48)
27.) 1 hst i 2:a m, 44 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (46)
28.) 1 hst i 2:a m, 42 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (44)
29.) 1 hst i 2:a m, 40 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (42)
30.) 1 hst i 2:a m, 38 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (40)
31.) 1 hst i 2:a m, 36 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (38)
32.) 1 hst i 2:a m, 34 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (36)
33.) 1 hst i 2:a m, 32 hst, 1 hst minsk, 2 vlm (34)
34.) 1 hst i 2:a m, 1 hst minsk, 26 hst, (1 hst minsk) x 2, 2 vlm (30)
35.) 1 hst i 2:a m, 1 hst minsk, 22 hst, (1 hst minsk) x 2, 2 vlm (26)
36.)  1 hst i 2:a m, (1 hst minsk) x 2, 14 hst, (1 hst minsk) x 3, 1 vlm (20)
37.)  1 fm i 2:a m, (1 hst minsk) x 2, 2 hst, 4 st (igenom alla 3 öglorna),  

2 hst, (1 hst minsk) x 2, 1 sm (14)

Fäst tråden vid början av framsidan (varv 16).
Fm virkas över hela kanten på framsidan.
Försök att få omkring 90 fm (38 fm på den ena sidan, 14 fm i botten, 
38 fm på den andra sidan).
Fortsätt med fm runt kanten (väskans baksida).

Arbetets framsida och baksida sätts ihop med nålar/markörer.
De två delarna virkas ihop med sm.

Avslutande spetskant

*1 fm, 3 lm, 3 fm, 3 lm*.

Fäst trådar. Väskan är färdig virkad och klar till montering av foder, dragkedja, rem osv.



LO
T2

02
02

10
4

kvalitetsdesign i en unik stil

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 väs-hittar du all t t ill väs-
kans finish – handtag, kans finish – handtag, 
remmar, tyg, knappar remmar, tyg, knappar 

osvosv

Brat at vetaBrat at veta
Virknålens storlek & fasthetVirknålens 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 er-
farit 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 rekommen-
derar vi ett spann.


