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Detta sminketui är ett praktiskt alternativ till en sminkpåse i vilka det ofta är svårt att få en överblick
på sina saker då allt ligger i samma fack. Med denna lilla väska är det enkelt att ha koll på ditt smink
då du har flera små fack som du själv kan anpassa efter behov.

Du kan även virka ditt etui större eller mindre, helt efter önskemål. Det är med andra ord bara
fantasin som sätter gränser när det kommer till vad du kan använda detta etui för. Du kan exempelvis
vara till förvaring av virknålar, tuschpennor, penslar, osv.

Sminkväskan virkas med dubbeltråd av Infinity Hearts Rose 8/4 med virknål 4 mm, och "flärparna"
virkar du i enkel tråd och med virknål 2,5 mm.

Storlek

Den färdiga påsen mäter ca. 16 cm i bredd (bredden är där blixtlåset kommer sitta) och ihopvikt
mäter den 12 cm om du följer mönstret till punkt och pricka.

Redskap
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Virknål str. 2,50 mm + 4,00 mm
Sax
Måttband
Synål 
Evt. knappnål

Material och garn

3 nystan Infinity Hearts Rose 8/4 (mer eller mindre beroende på storleken)
15 cm Blixtlås
Magnetiska knappar

Förkortningar

lm = luftmaska

rd = rad

m = maska

fm = fast maska

st = stolpe

hst = halvstolpe

[xxx] = det som står mellan ska göras i samma maska

*xxx* = det som står mellan ska upprepas

Instruktioner

Börja med dubbeltråd och virknål 4 mm.

Virka 6 lm upp (+/- 3 m för att göra den bredare eller smalare).

1:a rd: Börja i 3:e lm från nålen och virka 1 fm, 1 lm och 1 st i samma m, hoppa över 2 m, *[1 fm, 1
lm, 1 st] i nästa m, hoppa över 2 lm* upprepas tills du har en lm kvar och då virkar du en gm i sista
lm.

2:a rd: Vänd med 1 lm, hoppa över fm och st från förra raden och virka *[1 fm, 1 lm, 1 st] om lm,
hoppa över 2 m* upprepas raden ut, gör 1 fm i vänd-luftmaskan.
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Mät nu bredden på ditt stycke som bör mäta ca. 14-16 cm i bredd – är stycket smalare än så kan du
virka en kant med fm. För att blixtlåset ska passa måste stycket till slut mäta 15,5 - 16 cm i bredd.

Upprepa rad 2 tills stycket mäter ca. 45 cm i längd – här kan du välja att göra den längre eller kortare
efter behov. Tänk bara på att blixtlåsfickan kommer mäta ca. 10 cm. Eftersom du viker den dubbel så
blir den ca. 10 cm kortare.

När stycket har den önskade längden är du färdig, men är bredden mindre än 15,5 - 16 cm kan du
göra en fm-kant (fortsätt med dubbeltråd och virknål 4 mm):

Vänd med 1 lm och gör fm hela vägen runt stycket, 1 fm ut från varje rad och 3 fm i hörnen. Virka
eventuellt fler omgångar tills bredden mäter 16 cm.

Avsluta och fäst ändarna.

Vi den ena änden 10 cm upp och sy samman på varje sida. Montera därefter blixtlåset.



 

  

Sy fast blixtlåset så att du böjer in flärpen och virkningen hamnar utanför. Glöm inte att böja in
ändarna i fickan så att de inte syns.



 

  

Stygnen på baksidan kommer se ut så här.



 

  

Sy nu fat blixtlåset på motsatt sida. Se till att man inte kan se stygnen på motsatt sida.

Flärparna:

Byt nu till enkel tråd och virknål 2,5 mm.

Du ska nu virka "flärparna" – den ena ska användas till förvaring och den andra som "flärp" över så
att inget ramlar ut. Instruktionerna är samma för båda. Du gör dem med hst fast du kan ersätta hst
med fm och d börjar du i 2:a lm från nålen.

Virka 39 lm

Rd. 1: Börja med en hst i 3:e lm från nålen och gör 1 hst i varje resterande lm.



 

Rd. 2: Vänd med 2 lm, virka 1 hst i varje m

Efter rad 2 ska ditt stycke mäta ca. 12 - 14 cm i bredd (enligt din önskade storlek). Mäter den inte så
mycket kan du testa att virka fler eller färre lm.

Upprepa rad 2 tills förvaringsstycket mäter 9 cm och "flärpen" mäter 8 cm.

Montera förvaringsfickan längst ner på din väska och sy samman båda sidorna. Gör sen stygn ner på
fickan så att förvaringsfickan blir ca. 3 cm i bredd (eller en storlek som passar bredden på det stycke
du har gjort och så att det du vill förvara passar i den) – med 3 cm får du plats med en mascara. För
en tuschpenna eller virknål behöver den förmdligen vara 2 cm bredare. Detta anpassar du helt efter
smak och behov. Montera därefter flärpen framtill.

  



 

Sy samman varje sida och virka därefter fickor för förvaring.

Vik nu ihop påsen så att du kan hitta var du ska placera dina magnetknappar. Du kan antingen vika
påsen en gång eller vika den flera efter önskemål. Du väljer själv om du vill montera en knapp i
mitten eller två magnetkanppar – en på varje sida.

Din sminkväska är nu färdig!

Dela gärna resultatet på dina sociala medier och använd hastagsen: #ritokrea #ritohobby
#annaskjemt #ritosminkväska och tagga gärna @ritodk och @annaskjemt
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