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Virkad sminkväska med 
ombre effekt

Virka din egen sminkväska med ombre effekt. Den virkas med två nystan garn hela vägen, vilket gör det enkelt 
att få tillen ombre effekten. Sy in ett färdigt pennfodral som ett foder och sminkväskan kan enkelt öppnas och 

stängas med dragkedjan 
Virknål nr. 4 

Nål och vit tråd till montering av pennfodralet i den virkade väskan. 
Virka med dubbel tråd hela vägen.

Så här virkas den:
1.   Lägg upp 37 lm. med färg 1
2.  Första raden virkas med fm
3.  I 2 lm. från nålen virkas 2 fm. Virka fm 

varvet ut förutom den sista lm, där det 
virkas 2 fm

4.  Virka på motsatta sida av lm-varvet. 
Virka fm i alla maskor förutom den sista 
maskan, där det virkas 2 fm. Du ska nu 
ha 77 m.

5.  Virka fm hela varvet runt (77 m) som 
virkas på båda sidor av lm varvet, så 
antalet maskor fördubblas och man kan 
virka runt.

6.  Virka *”1 fm, 1 dfm”. Upprepa mönstret 
från ” till ”

7.  I nästa varv virkas motsatt, så du börjar 
med 1 dfm och därefter 1 fm*

8.  Virka totalt 5 varv med färg nr. 1
9.  Byt ut den ena tråden med färg nr. 2. 

Virka 3 varv med färg 1 och 2 ihop
10.  Byt ut färg 1 med färg 2, så du virkar 

med samma färg i 4 varv
11.  Byt ut den ena tråden med färg nr. 3. 

Virka 3 varv med färg 2 och färg 3 ihop.
12.  Byt ut färg 2 med färg 3, så du virkar 

med samma färg i 4 varv
13.  Byt ut den ena tråden med färg nr. 4. 

Virka 3 varv med färg nr. 3 och färg 4 ihop

14.  Byt ut färg 3 med färg 4, så du virkar med 
samma färger i 4 varv.

15.  Avsluta med ett varv fm

Fäst ändarna och sy fast pennfodralet i den virkad 
sminkväskan

Förkortning och symbolförklaring:
Lm = Luftmaska
Fm = Fastmaska

Dfm = Djup fastmaska (Virkas som en vanlig, 
men i maskan från varvet under)


