Twist and Shout
Skapad av Margaret Krueger
Wisconsingardenlife.wordpress.com
Det här mönstret är designat speciellt för 2016 CAL-Crochet A Long Anniversary CAL, “Friends around
the world” och får inte reproduceras, distribueras eller säljas utan designerns tillåtelse.
En 30,5 cm virkad ruta, skapad genom att använda en unik vriden teknik.

Material:
Två färger “worsted weight” garn (garngrupp 4, ö.anm.)
6 mm virknål
Stoppnål
Virkmarkörer
Tips:





Designen på den här rutan ser bäst ut skapad med två färger
När du vrider på lmb, dra bakifrån och fram.
Du behöver inte klippa av och fästa när du byter färg; låt det bara följa med i varven längs sidan av
rutan, var försiktig bara så att det inte blir för tajt.
Du börjar varje varv med 5 lm, den första är vändmaska, de andra 4 skapar ditt första 4-lm
utrymme

Varv 1: 41 lm
Varv 2: Fm i 9:e lm från virknålen, *4 lm, hoppa över 3 lm, fm i nästa (4:e) lm* till slutet av varvet, vänd.
Varv 3: Sätt fast nästa färg med en sm, 5 lm, *gör öglan på nålen lite större och dra ur nålen, vrid från
baksidan de 5 lm du just gjort under och runt 4-lmutrymmet från förra varvet, sätt tillbaka virknålen och dra

åt öglan, fm i fm från förra varvet, 4 lm* till slutet av varvet och avsluta med en fm i den 4:e lm på det sista
4-lmutrymmet, vänd.
Varv 4: 5 lm, fm i fm från förra varvet, *4 lm, fm i nästa fm* till slutet av varvet och avsluta med fm i 4:e
lm på det sista 4-lmutrymmet, vänd.
Varv 5 till 35: Byt färg och upprepa Varv 3 och 4 tills du har 35 varv. Klipp av och fäst garnet om du vill
byta färg till bården.
Varv 36: 4 lm, fm i fm från förra varvet, *3 lm, fm i nästa fm* till slutet av varvet och avsluta med fm i
4:e lm på det sista 4-lmutrymmet.
Bård Varv 1: Fm i alla maskor och 2 lm i varje hörn. Var noga med att se till att du får 36 fm längs
sidorna. Klipp av och fäst om du vill byta färg.
Bård Varv 2: Fm runt hela rutan, och 1 fm, 2 lm, 1 fm i varje hörn. 38 m per sida.
Notera: Lägg till ytterligare ett varv med fm eller st för att få rätt storlek på rutan.
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