
På läsarnas begäran!
Virka Tony 
Irvings sjal

Hjälp barn 
som kan själva
■ Kläder till barn ska vara lätta att 
ta på och av. När du syr till barn 
är det bättre att välja byxor man 
bara drar på i stället för knäppta 
med blixtlås. När det måste vara 
knappar är det lättare med stora 
knappar och ett blixtlås med större 
tänder och en dragstropp i löparen 
gör det enkelt att klä sig själv.

Kväkande trasa
■ Det blev en liten groda i disk-
trasan. I mönstret på den virkade 

disktrasan i Land nummer 5 
i år ska varv 2 

i stället se ut 
så här:

Varv 2: 
2 lm, 1 fm 

om första lm, 1 
lm och 1 fm om 

nästa lm varvet ut.

Säg det med tyg
■ Ekelunds Linneväveri har tagit 
fram ett helt nytt sätt att gratulera 
på – ett textilogram.

I butiken kan kunden välja en 
diskduk, liten eller stor handduk ur 
Ekelunds sortiment och köpa en 
frankerad presentbox till, klar att 
skriva adress på och lägga i brev-
lådan. Det billigaste textilogram-
met kostar kring en hundralapp.

Info: 0320-20 90 00.

Fråga om handarbete 
Kristina Bäckström, 
Land, 113 92 Stockholm. 
kristina.backstrom
@lrfmedia.lrf.se 
08-588 367 09

Vad gör jag 
med mina 
mönster?
■ För många år sedan 
deltog jag i en kurs i 
näversöm. Det var så 
roligt att jag gjorde 
egna mönster. Det blev 
ett 40-tal till slut, en hel 
pärm. Då är frågan, 
vad ska jag göra med 
min pärm?
   E Broberg, Märsta

Svar: Vilken skatt! 
Kunde inte mönstren 
komma till användning 
för nya sömmare som 
vill lära sig näversöm? Om 
du inte själv vill hålla kurs kanske 
det finns studieförbund som har 
kurser i sömnad som kan låna 
dina idéer.
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Vill du också virka danskungen Tony 
Irvings trekantsjal? Om du köper garnet i den specialde-
signade lila färgen skänker du 20 kronor per nystan till 
Cancerfonden. Här får du beskrivningen.  

Garnföretaget Opalgarn.se har, 
tillsammans med Tony Irving, 

tagit fram en specialfärg av garnet 
Opal. Färgen är en vacker komposi-
tion i lila. Varje nystan om 100 gram 

kostar 120 kronor, och för varje 
nystan du köper så går 20 kronor 
till Cancerfonden och kampen mot 
cancer. Men du kan givetvis virka 
sjalen i valfritt garn.  ■

20 kronor går till CancerfondenOpalgarn.se i samarbete med 
Land och Tony Irving stöder Cancerfonden. 

Så virkar du sjalen
■ Trekantsjalen virkas från nack-
en och ner.
Virka 5 
luftmaskor 
och virka 
ihop till en 
ring genom 
att virka 1 
smygmaska 
i första luft-
maskan.
Varv 1: 3 
luftmaskor, 
2 stolpar om 
ringen, 3 luftmaskor, 3 stolpar om 
ringen. Nu ska du vända. 
Varv 2: 3 luftmaskor, 2 stolpar i 
den sista stolpen på föregående 
varv så att ny stolpgrupp bildas, 2 
luftmaskor, 3 stolpar om luftmask-
bågen, tre luftmaskor, 3 stolpar runt 
samma luftmaskbåge, 2 luftmaskor, 
3 dubbelstolpar i den sista stolpen 
på föregående varv.
Gör dubbelstolpar i slutet av 
varje varv för att kanten ska bli rak. 
Om din kant inte blir slät så prova 
att virka vanliga stolpar i slutet på 
varje varv i stället.
Varv 3 och framåt: Fortsätt virka 
som tidigare med 3 stolpar om varje 
lm-båge, 2 luftmaskor mellan stolp-
grupperna. I mitten ökar du med 3 
stolpar+3 luftmaskor+3 stolpar.
Om du vill kan du spara lite garn 
och avsluta med en uddkant, till 
exempel tre luftmaskor, 1 smyg-
maska i den första luftmaskan, 1 
smygmaska i den sista stolpen, 3 
luftmaskor, 1 smygmaska i den för-
sta luftmaskan, 1 smygmaska om 
luftmaskorna på föregående varv 
och så vidare till varvets slut.

Detta behöver du
Garn: 4-trådigt Opal (75 procent 
ull och 25 procent polyamid).
Garnåtgång: 2 nystan (200 gram).
Virknål: 2,5–3 millimeter.
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Brunflo, Wildvittran, 070-299 31 97
Göteborg, Broderi & Garn, 031-13 33 29
Hägersten, Barnhörnan i Fruängen, 08-97 22 33
Hörnefors, Hemfilt, 070-562 33 20
Järna, Adeles Garner, 08-551 502 67
Kiruna, Garnängeln, 070-587 08 77
Kristianstad, Helylle Hantverk, 044-35 32 50
Landsbro, Garnkällarn, 0383-608 80

Landskrona, Nystat, 0418-221 85
Luleå, Husqvarna-Sy, 0920-189 22, 
Lycksele, Palmebjörk Ullhantverk, 0950-126 80
Nyköping, Fingerflinkt, 0155-26 70 50
Stockholm, Opalgarn.se, 08-97 98 31
Sundsvall, Garnkorgen, 070-252 21 31
Söderköping, Smycken & Annat, 070-855 75 65
Svartsjö, Garnhuset, 070-329 72 15 

Torslanda, KarMa Garn/Garnhärvan, 031-92 00 98
Tumba, Ankis Tyg & Garn, 08-530 302 02
Täby, Trassel, garn och broderi, 08-638 00 59
Umeå, Hemflit, 090-77 03 84
Uppsala, Stickverkstan, 070-768 68 66
Åseda, Juvengård, 0474-710 25 
Östersund, GarnDesign & Inspiration, 063-10 04 24 
Finland, Ulla Brittas Broderi, +358 6 320 1505 
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Efter Lands intervju med 
Tony Irving i nr 6 hörde 
många läsare av sig och ville 
ha mönstret till Tonys sjal.



Runt, runt, runt.
Snurra några varv med gar-

net och du har en vacker blomma.
Blommorna blir fi na prydnader 

eller virkas ihop till sjalar eller fi ltar.
Kring sekelskiftet kallades den 

Daisy Loom i USA. På svenska blir 
det tusenskönaväv. De enklaste 
snurrorna var hemgjorda, runda 
pappcirklar med knappnålar runt 
om att linda garnet om.

På 1970-talet dök fl ugan upp i Sve-
rige. Då snoddes blommor ihop på 
ett metallhjul med infällbara piggar. 
Jag minns själv fantastiska plädar 
och en särdeles tjusig gungstolsmat-
ta av ihopvirkade garnblommor.

Nu är blomsnurran här igen, 
denna gång i plast och lika skoj 
som den alltid varit.

Prova själv. Här visar vi hur 
man gör.  ■

1 Fäst garnänden i jacket 
till vänster om pinnen märkt 

med en sjua. Dra garnet upp 
och runt pinne 1 och tillbaka 
runt pinne 7.

2 Fortsätt linda runt de 
pinnar som står mittemot 

varandra. Jobba medsols. Först 
runt pinne 2 och 8, sedan runt 
3 och 9.

3 Linda runt tills varje pinne 
har två garnöglor. Ta av 

garnet och fäst det i en skåra 
på snurrans baksida.

4 Sy efterstygn motsols 
runt blommans mitt med 

en trubbig stoppnål. Nålen upp 
mellan nål 1 och 12, ner mellan 
11 och 10 samt upp igen mellan 
11 och 12 och så vidare. Fäst 
trådarna på blommans baksida 
och ta loss från snurran.

Snurra till en 
söt blomma!

Roligt och annorlunda

Så här gör du steg för steg

En garnsnutt har blivit en 
vacker blomma. Just den här 
är enkel, om man vill ha en 
dubbel blomma lindas garnet 
både runt den yttre och den 
inre ringen på blomsnurran.

Här hittar du blomsnurran:
■ Vartofta Garn. Tel. 0515-304 20 
Handarbeta. 0513-125 13

 varje pinne 

Många blommor små blir en 
sjal när de virkas ihop med 
fasta maskor kring kronbladen 
och luftmaskskedjor emellan.
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