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Då jag inte har “hittat” på allt själv utan återvunnit delar jag hittat på internet blir det
här mer en beskrivning på hur jag har gått tillväga, och länkar till de sidor där jag hämtat
inspiration.
Material:

Botten:

Jag fick två rullar mattvarp av svärmor, en rest
från en tid för längesedan då hon vävde. Jag
använde dubbel tråd och virknål 3,5 mm. Vet
inte vad längden per 50 m är på mattvarp, men
skulle gissa på att dubbel tråd av något tunnare
garn likt 8/4 skulle kunna vara likvärdigt. Eller
så tar man bara valfritt garn och nål och
anpassar antalet maskor utefter det. :)

Jag bestämde mig för en oval botten, och
letade upp ett mönster för en oval för att få ett
hum om hur man ska öka för att det ska blir
rätt. Det var ju inte så svårt egentligen, utan
samma princip som när man virkar en cirkel i
fastmaskor, 6 ökningar per varv, men då det är
en oval får man öka tre på varje sida och sedan
köra önskat antal fastmaskor utan ökningar i
mellan. Du får känna dig fram lite hur många
fastmaskor bred du vill göra den.
Här lärde jag mig det:
http://blog.mohumohu.
com/post/88475494207/crochet-oval-tutorial
Det du behöver tänka på är att avsluta botten
med rätt antal maskor beroende på vilket
mönster du väljer sedan.

Min plan är också att fodra väskan, men får
återkomma om/när jag gjort det och
uppdatera...
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Nedre delen:
Jag ville inte ha hålmönster hela vägen ner, så
jag gjorde helt enkelt några varv med fastmaskor
direkt på botten. För att få en tydlig kant mellan
botten och sida gjorde jag första varvet i bara
bakre luftmaskbågen. Resterade varv gjorde jag i
båda luftmaskbågarna. Inga ökningar alls.
Jag gjorde 10 varv fastmaskor, du gör givetvis så
många du tycker behövs.

Hålmönster:
Jag googlade och googlade tills jag hittade ett
mönster jag gillade. Fastnade till slut för detta,
som jag hittade i en bok på Issuu. Mönster nr
0080 i denna bok:
http://issuu.
com/marabulgarao/docs/crochet2690

Här gäller det att du har rätt antal maskor för
att det ska stämma. Jag tänkte inte så mycket
på antalet maskor förrän på de sista varven på
botten, då korrigerade jag det.
För samma hålmönster som jag använde ska du
ha X antal maskor som är delbart med 12, + 1.
Jag vände efter varje varv och gjorde så många
varv som jag kände var en lämplig höjd på
väskan.

Högst upp:
För att ha något att fästa handtag i gjorde jag
fastmaskor igen, 10 varv här också, så det skulle
vara symmetriskt. 1 fm i varje maska helt enkelt.
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Handtag med knapphål:
Fick en idé om att göra handtag med knapphål
för att sätta fast dom med knappar. När jag var
färdig med det första började jag vackla, och
bad om smakråd i “Virka mera”. Knappar vann
överlägset så jag fortsatte med min plan.
Jag måttade hur många luftmaskor som
behövdes för att trä runt knappen. För min
knapp krävdes 15. Jag gjorde därför som följer:
16 lm, 1 sm i första lm (nu har du alltså en ögla
av luftmaskor)
Fortsätt att göra så många lm du önskar för rätt
längd på bandet (jag gjorde 130)
15 lm till, sm i 16:e maskan från nålen (nu har
du en ögla till)
1 fm i nästa maska efter sm. Gör en 1 fm i
varje maska fram till nästa ögla. I mina 15 lm i
öglan gjorde jag 20 fm runt öglan.

Fortsätt med 1 fm i varje maska längs med andra
sidan, gör lika många fm om öglan i andra änden,
slut med en sm
Fortsätt på varv 2 och 3 (och så många varv du
önskar, jag gjorde 3) med 1 fm i varje maska, när
du kommer ut på öglan ökar du 3 maskor jämnt
fördelat över yttersidan

Måtta ut vart du vill ha knapparna och sy fast
dessa.
Knäpp på remmarna, klart!

