Överdrag till Godisburk

Svårighetsgrad

Överdraget passar en plastask som är 17 cm bred och 11 cm hög.

Material
80 g bomullsgarn (50 g = 125 m) Catania från Schachenmayr
Virknål storlek 2,5 mm

Förkortningar

lm = luftmaska		
sm = smygmaska		
fm = fast maska		
st = stolpe		
ggr = gånger		

dst= dubbelstolpe
lmb = luftmaskbåge
tills = tillsammans
fg/föreg = föregående
m= maska

Obs! Varje varv börjar med:
1 lm om den första m är en fm (räknas inte som en m)
2 lm om den första m är en hst
3 lm om den första m är en st
4 lm om den första m är en dst
Avsluta varje varv med en sm i den första m på varvet.
Fäst tråden efter arbetet är avslutat.
BOTTEN
Botten virkas som en stor mormorsruta som består av 2 stolpar med 2 luftmaskor emellan.
Varje varv börjar med smygmaskor fram till föregående varvs första luftmaskbåge.
1
(2 st, 2 lm) 4 ggr i en magisk ring.
2-10 (2 st, 2 lm, 2 st, 2 lm) i varje hörn och (2 st, 2 lm) i varje lmb emellan.
Du har nu fyra hörn med dubbla stolpgrupper och med 8 enkla stolpgrupper emellan.
11 Virka 1 fm i varje st och 2 fm i varje lmb utom i hörnen, där du virkar 1 fm i lmb.
Nu har du totalt 40 fm på varje sida och 160 fm runt om.

SIDOR
1
2
3-13
14

Med början i lm i hörnet: 1 fm, *hoppa över 3 m, 5 dst i nästa
m, 1 fm i nästa m* Upprepa ** varvet ut.
5 dst i första m (i hörnet), *1 fm i den mittersta dst i gruppen,
5 dst i nästa fm* Upprepa ** varvet ut.
Upprepa varv 1-2 fem gånger och därefter varv 2 en gång.
Virka en fm i varje m men minska 1 m överst på varje
stolpgrupp = 20 maskor minskas runtom = 140 m kvar.

Det är meningen att överdraget ska vara lite mindre än vad plastburken är.
Detta för att det ska sitta sträckt utan att man behöver stärka den ytterligare.
Minskningen på sista varvet är för att tvinga överdraget att hänga över kanten
mot insidan, och ger en bättre passform.
Om överdraget är för trångt, kan man blöta det, töja det lite och därefter låta
det torka på plastburken. Är överdraget för stort, kan man minska ytterligare
maskor på sista varvet.
Mönstret kan lätt anpassas till andra storlekar av burkar genom att man gör färre/fler varv på botten och sidorna.
Viktigt att tänka på då är att antalet maskor runtom måste vara jämt delbara med 8 som är sidornas mönsterrapport.
VÄNLIGEN RESPEKTERA:
Detta mönster är upphovsrättsskyddat.
Du får inte kopiera, reproducera, sälja eller dela med dig av detta mönster på något sätt.
Du får sälja det du tillverkar med hjälp av detta mönster om du anger mig som designer
och länkar till min blog, Facebooksida eller Etsy shop.

Istället för att betala för mönstret:
Ge gärna ett bidrag till min insamling för Barncancerfonden:
https://www.barncancerfonden.se/1309377750/#
TACK!
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