Favoritgarners Linen Stitch Filt & Halsduk
Temperaturfilt & Temperaturhalsduk 2019
Vad är en temperaturfilt? Det är en filt som skapas genom att man gör ett varv eller en ruta varje
dag under ett helt år. Varvet eller rutans färg bestäms utifrån dagens utomhustemperatur och
virkas/stickas från en förutbestämd färgskala med garn. Temperaturskalan går från ca -30 grader till
ca +30 grader. Hur många nystan du har och hur många graders intervall de representerar
bestämmer du själv. Vanligt är 3-5 grader per färg. Välj att gå efter medeltemperatur för dagen, eller
dagens temperatur ett visst klockslag, t.ex kl.12. På sidan www.temperatur.nu eller www.smhi.se kan
du hitta tidigare temperaturer. Gör ALLTID en provlapp i det garn du ska skapa med för att få fram
önskat mått på din filt eller halsduk samt för att se att du valt rätt storlek på virknål.
Mått Temperatur-HALSDUK: Ca 40 x 150 cm. Mått är angivet efter provlapp gjort med garnet TencelMerino från Katia Yarns. Virknål 3,5 mm
Mått Temperatur-FILT. Ca 130 x 180 cm. Mått är angivet efter provlapp gjort med garnet Eliza från
garnpaketet ”GOSIG”. Virknål 5,0 mm.
OBS! Färgbyte görs vid sista genomdragningen på varvets sista fm innan du virkar vänd-luftmaskan.
Förkortningar:
lm =
luftmaska
fm =
fast maska

Gör såhär:
Lägg upp 80 lm för halsduken och 260 lm för filten. Om du lägger upp annat antal så behöver siffran
vara jämnt delbart med 2 för detta mönster.

Varv 1: 1 fm i andra lm från nålen, *1 lm, hoppa över en lm, 1 fm i följande lm*.
Upprepa *–* varvet ut, vänd med 2 lm.
Varv 2: 1 fm runt första lm-bågen, *1 lm, 1 fm runt nästa lm-båge*.
Upprepa *–* tills varvet tar slut. Sista fm virkas runt sista lm-bågen. Vänd med 2 lm.
Fortsätt på detta sätt hela året och när din halsduk/filt är klar så fäster du trådarna eller
virkar in dem in en fin kant. Ett tips är att virka in trådarna under året så slipper du det
tråkiga momentet med att fästa 365 st vid årets slut. TIPS! Om du vill göra din halsduk/filt
extra unik så kan du vid varje månadskifte eller vid högtidsdagar virka in en glittertråd för att
markera händelsen. Hur du väljer att lägga in glittret väljer du själv. Ersätt dagens färg med
glittret, virka med båda garnerna eller virka med glittertråden efter dagens färg. Du gör det
som du tycker blir finast. I vår Tencel-Merino halsduk valde vi att virka in den efter dagens
aktuella färg.
Lägg gärna upp ditt pågående arbete i sociala medier och tagga oss så vi hittar dina bilder.
#temperaturhalsdukfavoritgarner2019

#temperaturfiltfavoritgarner2019
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