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¤ Little Miss Sunshine ¤
Virkad nätkasse

Garn: Mayflower Cotton 8 (50 gr ≈ 170m), fg 1404
Virknål: 3,5
Garnåtgång: ca 2 nystan, beroende på hur stor du gör kassen
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Maskor och förkortningar:
sm

smygmaska

lm

luftmaska

fm

fast maska

st

stolpe

stgr

stolpgrupp

st tills

stolpar tillsammans

lmb

luftmaskbåge

2-lmb

lmb bestående av 2 lm

Bra att veta:





Första st på varvet = 3 lm
Varje varv avslutas med 1 sm i första m på varvet
Upprepa mellan *-*varvet ut, om inget annat anges
Kassen virkas i ett stycke från bottens mitt och uppåt

Varv 1: 5 lm, slut till en ring med 1 sm. 16 st om ringen
Varv 2: *3 st i samma m, 1 lm, hoppa över 1 m* (8 stgr)
Varv 3: *2 st i första st i stgr, 1 st i nä m, 2 st i tredje m i stgr, 2 lm*
Varv 4: *1 st i varje st i stgr, 3 lm*
Varv 5: *2 st tills (görs i första och andra m i stgr), 1 st, 2 st tills (i fjärde och
femte m i stgr), 3 lm, 1 st runt lmb, 3 lm*
Varv 6: *3 st tills, 2 lm, 1 st om lmb, 1 lm, [1 st+2 lm+1 st] i den ensamma st, 1
lm, 1 st om nä lmb, 2 lm*
Varv 7: *[2 st+2 lm+2 st] i toppen av stgr, 1 lm, hoppa över 1 lmb, 1 st i st, 1
lm, hoppa över 1 lmb, [2 st+2 lm+ 2st] om nä lmb, 1 lm, hoppa över 1 lmb, 1 st i
st, 1 lm, hoppa över 1 lmb*
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Varv 8: Sm till 1:a lmb, *[2 st+2lm+2st] om lmb mellan stgr, 1 lm, 1 st i den
ensamma st, 1 lm*
Varv 9: Sm till 1:a lmb *[2 st+2 lm+2 st] om lmb mellan stgr, 1 lm,
[1st+2lm+1st] i den ensamma st, 1 lm*
Varv 10: Sm till 1:a lmb *[2 st+2 lm+2 st] om lmb mellan stgr, 1 lm,
[1st+2lm+1st] om nä 2-lmb, 1 lm*
Varv 11- 15: = v 10
Varv 16: Sm till 1:a lmb, [2 st tills+1 lm+2 st tills] om lmb, *[2 st tills+1 lm+2 st
tills] om nä lmb*
Varv 17: *4 lm, hoppa över första och andra stgr, 1 sm mellan andra och tredje
stgr* (se bild)

Varv 17

Varv 18: Sm till mitten av 1:a lmb, 4 lm, *1 sm om nä lmb, 4 lm*. Avsluta med
1 sm i 1:a lm (32 lmb)
Upprepa v 18 ytterligare 32 ggr, eller till önskad storlek (tänk på att kassen töjer
sig vid användning). Fortsätt därefter direkt med kanten.

Kant och handtag

Varv 1: 3 st om varje lmb (=96 st)
Varv 2: 1 fm i varje m
Varv 3: 1 st i varje m
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Varv 4: = v 2
Varv 5: 5 st, 30 lm (gör fler lm om du vill ha länge handtag), hoppa över 20 m,
28 st, 30 lm, hoppa över 20 m, 23 st
Varv 6: 1 fm i varje st och i varje lm
Varv 7: 1 st i varje m
Varv 8: 1 sm i varje m

Fäst alla trådar.

Om du vill kunna stänga din kasse, gör en dragsko genom att virka en lång lmkedja och trä mellan stolparna på varv 3 på kanten.

Om du delar ditt alster som du gjort efter mitt mönster i sociala medier, tagga mig gärna med
@virklust eller #virklust så jag får se ditt fina arbete!
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