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Lekfilten Ingrid

Jag ville göra något större av min presentförpackning av 109 mininystan Cahlista och
eftersom garnet är tvättbart i 60 grader så är det perfekt för en lekfilt till kommande
familjetillskottet. Jag har använt nästa alla 109 färger samt 4 st 50 grams nystan av naturvitt
(ecru) till ihopvirkning och kant. Totalt är det 100 rutor och alla är olika. Jag har så klart inte
specificerat exakt hur varje ruta ser ut, utan det får du själv bestämma medan du håller på.

Material
Garn: En presentförpackning av 109 mininystan Cahlista samt 4 50 grams nystan av färg 105
ecru.
Virknål: 4,5 mm, samt 6,0 mm till hopvirkningen.
Virkfasthet: Oviktigt. Virkar du hårdare blir bara rutorna något mindre och virkar du lösare
blir rutorna lite större.
Storlek: 80 x 80 cm
Övriga tillbehör: Garnnål att fästa trådarna med.

Mönster till rutan:
Varv 1: 12 stolpar maskor i en magisk ring. (första stolpen=2 luftmaskor). Avsluta med
”invisible join” och fäst trådarna. (=12 stolpar)
Varv 2: 2 stolpar i varje stolpe. Börja med en stående stolpe (eller 2 luftmaskor) och avsluta
med ”invisible join” och fäst trådarna. (=24 stolpar)
Varv 3: *(1 stolpe, 2 luftmaskor 1 stolpe) i samma maska, 5 stolpar* upprepa 4 gånger. Börja
med en stående stolpe (eller 2 luftmaskor) och avsluta med ”invisible join” och fäst trådarna.
(=28 stolpar och 8 luftmaskor)
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Start:
Virka 100 rutor enligt mönster i valfria färger. Fäst alla trådar efterhand. Rutan ser rätt rund
ut när du är klar, så de behöver blockas. Jag har en liten blockningsplatta med rutigt tyg på,
det är perfekt och enkelt att räkna rutorna för att få alla samma storlek.

Ihopvirkning:
När alla rutor är virkade och blockade lägger du ut dem så att det ser fint ut.
Du kan sy ihop dem om du vill, men jag har virkat ihop mina med metoden “flat slip stitch
granny join” som du kan hitta en bra tutorial för här: https://www.craftpassion.com/flat-slipstitch-granny-join/2/. Det är tydliga bilder och är lätt att förstå även om man inte är så bra
på engelska. Man virkar först ihop alla horisontella rader och sedan på alla vertikala rader.
Tänk på att virka smygmaskorna ganska löst så att inte arbetet drar ihop sig. Jag virkade ihop
med naturvitt och använde virknål 6 för att motverka att jag virkar ihop för hårt.

Avslutning
När jag virkat ihop den sista raden klipper jag inte av tråden utan fortsätter med denna till
kanten men jag byter tillbaka till virknål 4.5 mm. Börja med en luftmaska
Varv 1: 1 fm i bakre maskbågen i varje fm runt hela kanten. I hörnen som består av två
luftmaskor virkar du 2 fm i varje luftmaska och mellan dessa två fm virkar du en luftmaska.
Varv 2-5: 1 stolpe (genom båda maskbågarna) i varje maska. I luftmaskan i hörnen virkar du
(1 stolpe, 1 lm, 1 stolpe). Börja alla varv med 2 lm och avsluta med en smygmaska i första
stolpen.
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