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Förkortning och symbolförklaring:
Lm = luftmaska
Fm = fast maska

Sm =smygmaska
Lmbg = luftmaskebåge

Virkat nät i bomullsgarn
Gör ett virkat nät med beskrivningen som finns på denna sida. Det virkade nätet består av 2 typer av maskor, 

så även nybörjare kan vara med. Gör den som en fyrkant, virka därefter kant och handtag.

1.  Virka 140 lm

2.  Virka en fm i den 8 lm. Virka därefter ”5 lm, hoppa 
över 3 lm och gör 1 fm i den 4 lm”. Upprepa från ” till ” 
varvet ut.

3.  Vänd med ”5 lm. Fäst i lm båge med en fm”. Upprepa 
från” till ” varvet ut.

4.  Upprepa varv 3 tills du virkat totalt 29 varv.

5.  Varv 30 virkas på detta vis: 4 lm och 1 sm i bågen 
nedanför, för att få en stramare kan i stil med 
startkanten.

6.  Vrid den virkade fyrkanten. Virka nu i vänster sida 1 
fm i varje kant av lm bågen, totalt 30 m.

7.  Vänd med 1 lm. Virka tillbaka med ett varv fm. Virka 
totalt 6 varv fm. Klipp garnet.

8.  Upprepa steg 6 & 7 och virka i motsatta sida av 
nätfyrkanten, utan att klippa garnet. På det viset 
kommer sidorna i nätfyrkanten att bilda den översta 
kanten av nätpåsen.

9.  Vrid arbetet för att virka sidorna på väskan. Starta 
med 5 fm. som virkas i den översta kanten av fm.

10.  I varje lm båge virkas 2 fm. Avsluta varvet med 5 fm 
i den motsatta fasta kanten på arbetet. Klipp inte 
garnet.

11.  Lägg upp 60 lm till handtag.

12.  Upprepa steg 9 & 10 på den sista sidan av 
nätfyrkanten.

13.  Sätt fast handtaget med en fm i första fm i den 
motsatta sidan. Virka 4 fm till i den översta kanten.

14.  Virka 22 fm i de första fm längst sidan.

15.  Virka intagningen i de nästa 26 fm (26 fm blir till 
13 fm genom att sticka nålen genom maskan, gör 
ett omslag, trä tillbaka och låt öglan sitta på nålen. 
Upprepa i nästa maska. Lägg garnet runt nålen 
och trä den genom alla 3 öglor).

16.  Virka 22 fm + de 5 fm i översta kanten. Virka även i 
varje lm i handtaget.

17.  Upprepa steg 14 till 16.

18.  Virka fm i varje fm hela cirkeln runt, totalt 6 varv.

19.  Klipp av garnet och fäst ändarna


