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Förkortning och symbolförklaring
Puffm= Puffmaskor
Sm = Smygmaska

Lm= luftmaska
Fm= fast maska

Virkade rengöringspads och tvättpåse
Virka egna rengöringspads/rondeller som kan tvättas och användas om och om igen. Återanvändbara rodel-
ler är ett mer miljävänligt alternativ till vanliga engångsrondeller. Gör även en tvättpåse som kan fungera som 

förvaring av de virkade padsen.

50 g garn räcker till 6 rondeller och 1 tvättpåse.

Rengörningspads: 
Använd virknål nr. 3 och 2,5

1:   Börja med att göra en magisk ring. Stick ner nålen i öglan, dra upp tråden i öglan och slå om och trä genom

2:    Virka 8 Puffm i ringen och avsluta med 1sm. I toppen av 1 puffmaska. Dra ihop ringen.

Puff- maska: Gör ett omslag, gå ner om ringen, gör ett omslag. Detta görs 3 gånger, så det blir 7 trådar på nålen. Gör ett omslag och 
dra garnet genom. Dra ihop ringen. 

1:  Virka nu 1 puffm. i 1. mellanrun och 2 i nästa. Skifta på samma vis varvet runt. Avsluta med sm. 21 m

2:  Virka nu 2 puffm. i 1. mellanrum och 1 i nästa. Skifta på samma vis hela varvet ut. Avsluta med 1 sm.

3:  Starta med 1 lm. och virka fm. i alla maskor varvet ut. Gör 2 varv med fm.. 

4:  Avsluta med sm. Fäst ändarna. 

TIPS: Virka puffm. Löst och håll fast maskorna på nålen med pekfingret, medan du virkar.
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Förkortning och symbolförklaring
Puffm= Puffmaske
Sm = Smygmaska

Lm= Luftmaske
Fm= Fast maska
M= maska

Virkade rengöringspads och tvättpåse

Tvättpåse: 
1:  Starta med en magisk ring och nål 3.

2:  I ringen virkas 8 puffm.

3:  Virka nu 2 puffm. mellan varje puffm. i sista varvet. Avsluta med sm.

4:  Virka nu växelvis 2 och 1 puffm. i nästa varv. Avsluta med sm.

5:  Nästa varv: 2 puffm. i 1 mellanrum och 1 puffm. i varje av de nästa 2 mellanrum.

6:  Virka 1 fm. i alla maskor i nästa varv. Avsluta med sm.

7:  Byt till nål nr. 2,5. Virka 4 lm. Hoppa över 2 m och virka 1 fm. i nästa m.

8:  Upprepa varvet ut. Avsluta med sm.

9:  Fortsätt till den önskade höjden på påsen. 10-11 cm.

10:  Virka 1 varv fm. i. 1 varv görs 4 fm. i varje ögla. Virka 1 varv till.

11:  Sista varvet görs med 4 lm. i var 3 m.

12:  Med dubbelt garn virkas ett snöre av lm. ca. 55 cm. 


