Favoritgarners virkade Temperaturfilt 2019 i hundtandsmönster
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, vi har skapat ett färgschema för alla våra
startpaket och de finns att ladda ner på vår hemsida.
Våra garnpaket består av 1 nystan av 21 färger som är fördelade på en temperaturskala från -30
grader till +30 grader. Önskar du byta plats på färgerna så kan du göra ditt egna färgschema. När på
dagen du väljer att virka/sticka den aktuella temperaturen har ingen betydelse, vissa använder
medeltemperatur för dagen, andra väljer dagens temperatur ett visst klockslag, t.ex kl.12.
GÖR EN PROVLAPP: Vi virkade en provlapp i garnet Scheepjes Soft Fun med virknål 4,5 mm. Garnet
rekommenderar 4 mm men personen som virkade provlappen virkar hårt och behövde därför gå upp
till 4,5 mm. För att beräkna exakt mått på din färdiga filt och för att testa vilken virknål som blir bäst
för dig så rekommenderar vi att du virkar en provlapp i det garn du valt.
OBS! Färgbyte görs vid sista genomdragningen på varvets sista fm innan du virkar vänd-luftmaskan.
Mått färdig filt normalstor: Cirka 120 x 150 cm – Virka 1 varv om dagen
Mått extra stor filt: Ca 240 cm x 300 cm – Virka 2 varv om dagen
Förkortningar:
lm =
luftmaska
sm =
smygmaska
fm =
fast maska
lång fm = Lång fast maska (Som en vanlig fm men du sticker ner nålen under maskan
på föregående varv.

Gör såhär:
Lägg upp 165 lm (eller 330 lm för den extra stora filten)
Varv 1: 1 fm i andra lm från nålen, fm resten av varvet. 1 lm, vänd.
Varv 2: fm i varje m, 1 lm, vänd.
Varv 3: *1 fm, 1 lång fm*, upprepa *-* varvet ut, 1 lm, vänd.
Upprepa varv 3 varje dag tills året är slut. Fäst alla trådar eller virka in dem i valfri kant.
Lägg gärna upp ditt pågående arbete i sociala medier och tagga oss så vi hittar filten
#temperaturfiltfavoritgarner2019
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