Cahlista disktrasor/tvättlappar
Design: Titti Stenke @diwybytitti

Mönster för privat bruk. Om du vill använda dig av mönstret i andra sammanhang såsom
kurser, försäljning etc är du välkommen att kontakta mig på: www.virrkpannan.gmail.com

Garn: Sheepjes Cahlista från www.favoritgarner.se
Garnåtgång: totalt ca 80g /disktrasa. Du behöver köpa 1 50g-nystan per färg, eller 2 nystan
för en enfärgad trasa.
Virknål 4mm
Mått: ca 26x26cm
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Vi fräschade upp köket här hemma nyligen. Det blev nya tapeter, nya handtag till
köksluckorna och nya matsalsmöbler. När allt blev ljusare och mysigare kändes det kul att
byta ut de fula wettextrasorna till något finare. Jag virkade dessa i lite tjockare bomullsgarn
då jag ville ha lite stabilare trasor. Det blev verkligen ett lyft. Det är de små detaljerna som
gör helheten.
Enligt tvättrådet ska garnet tvättas i 40 grader, men jag har provkört mina i 60 grader i
maskin några gånger och det verkar fungera fint. Jag vill ju gärna tvätta mina trasor i minst
60 grader.
Lägg upp 47 lm löst med virknål nr 4.
1. Virka 1fm i den 2:a lm från nålen och 2st i samma lm. *Hoppa över 2lm, i nästa lm
virkas 1fm och 2st*, upprepa ** tills du har 3lm kvar, hoppa över 2lm och avsluta
varvet med 1fm i sista maskan.
2. Vänd med 1lm, i den första fm virkar du 1fm och 2st, *hoppa över 2st till nästa fm,
virka där 1fm och 2st*, upprepa ** och avsluta varvet med 1fm i den sista fm.
Upprepa varv 2 tills du virkat totalt 32 varv.
Färgbyten blir finast om du byter tråd efter halva sista fm på varvet. Dvs, med färg 1, stick
ner virknålen genom maskan, hämta upp garn, byt till garn 2, gör ett omslag och drag
igenom. Gör vänd-lm med den nya färgen.
Disktrasa med 3 färger:
21 varv natur
5 varv mellangrön
6 varv mörkgrön
Disktrasa med 5 färger:
10 varv natur
3 varv nyans 1
5 varv nyans 2
6 varv nyans 3
3 varv nyans 4
5 varv nyans 5
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