
Vinga 
57° 38′  nord,11° 36′  ost

”Cirka tio sjömil från Göteborgs centrum fnner man detta 
göteborska landmärke som vaktar stadens inlopp. Vi har valt 
att inspireras av tre av byggnaderna på ön: fyren, båken och 
lotsutkiken. Sjalen som är skapad är av asymmetrisk karaktär, 
där båken är den centrala mitt-delen som fankeras av fyren på
ena sidan och lotsutkiken på den andra. Två av vilka omskrivna
av bland annat Evert Taube 1937: För den fyende seglaren 
gällde det att få kurs på Vinga fyrtorn och signalbåk, pelaren 
och pyramiden vid inloppet från Kattegatt till Göteborgs redd. 
Kaptenen som med livet och skutan i behåll rundat Skagen 
ställde sitt hopp till de djärva Vingalotsarna. Har du möjlighet 
att ta en tur ut till ön så tveka inte – det är en fantastisk 
upplevelse!”

Garnåtgång: 150g Cotton Soft – röd
150g Puna – ljusgrå
50g Cotton Viscose – grå
50g Cotton Viscose – röd
50g Cotton Merino - gråblå

Verktyg: (rund) stickor 3 ½, 4 och 4½  mm och virknål 4 mm. 
Masktäthet: Cotton Soft – 19m/10 cm, st 3 ½ mm 

Puna – 14m/10 cm, st 4 ½ mm
Cotton Viscose – 14m/10 cm, st 4 mm

Del 1 - Båk 
Lägg upp 5m på stickor 3 ½ med Cotton Soft. 
Ökningar över hela delen: lägg 1 omslag innanför 1 km i var sida på avigsidan.
Varv 1: rm (= avigsidan)
Struktur: 
Sticka 4 varv slätstickning
Sticka 2 varv rätstickning
Upprepa Struktur 33 gånger (= 198 varv) och avmaska sedan från rätan med räta maskor.

Del 2 - Fyr 
Mosstickning och yttersta 3m slätstickning
Plocka upp 103 maskor med Puna och stickor 4 ½ längs med båkens vänstra sida.
Struktur: 
De yttersta 3m (= kantmaskorna) i var sida stickas i slätstickning över hela delen (= aviga på avigsidan och 
räta på rätsidan).
Maskorna mellan kantmaskorna stickas i mosstickning: första varvet från avigan innanför 3m: *1 am, 1 rm, 
1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm....osv och på nästa varv tvärtom.
Samtidigt på 2:a varvet startas minskningen – denna görs på vartannat varv på rätsidan: sticka tills det 
återstår 4 maskor på varvet, sticka de 2 följande maskorna räta tillsammans, sticka de 2 sista 
kantmaskorna.
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Fortsätt på samma sätt (dvs med mosstickning i mitten, kantmaskor i sidorna och minskning på vartannat 
varv) till det återstår 7m. Fortsätt då så här:
varv 1: 3 rm, 2 rm tills, 2 rm
varv 2: 6 am
varv 3: 2 rm, 2 rm tills, 2 rm
varv 4: 5 am
varv 5: 1 rm, 2 rm tills, 2 rm
varv 6: 4 am
varv 7: 2 rm tills, 2 rm
varv 8: 3 am
varv 9: 3 rm tills - dra tråden genom den sista maskan.

Del 3 – Lotsutkiken 
Med grå Cotton Viscose och stickor 4 mm, plocka upp 100 maskor längs med båkens högra sida. 
Sticka 1 v med aviga maskor där första maskan lyfts utan att stickas.
Struktur: 
Varv 1: *2rm, 2am* upprepa * till * över hela varvet. 
Varv 2: Avmaska de första 2 m så här: lyft första maskan utan att sticka den, sticka 1rm, dra den lyfta
över den stickade, sticka 1 am, dra den stickade rm över den senast stickade am, 1am, *2rm, 2am* 
upprepa * till * över resten av varvet. 
Varv 3: *2am, 2rm* upprepa * till * över hela varvet tills det återstår 2 m, 2 am.
Varv 4: Avmaska de första 2 m så här: lyft första maskan utan att sticka den, sticka 1rm, dra den lyfta
över den stickade, 1 am, dra den stickade rm över den senast stickade am, 1 am, *2rm, 2am*, 
upprepa * till * och avsluta varvet med 2rm.

När det är återstår 50m på stickan: byt till röd Cotton Viscose och sticka 1 v med räta maskor.
Fortsätt med Struktur och avmaskningar som tidigare - starta från varv 2 och upprepa fortsatt de tidigare 4
varven. När det återstår 2 m - sticka dessa räta tillsammans och dra igenom tråden genom den sista 
maskan.

Med virknål 3,5 och Cotton Merino, starta med 1fm där delen Lotsutkik
just avslutats: *2lm, hoppa över ca 1cm (= 1 ”trappsteg”), 1 fm*,
upprepa * till * längs med delens lutande sida.
Vänd och virka längs med samma kant: 1fm, 1st, 1fm i varje båge från
föregående varv. Avsluta med 1fm i samma den första fm från
föregående varv.

Vänd arbetet så att du har rätsidan mot dig. Virka kräftgång (se förklaring
nedan) längs med hela nederkanten av utkiken och båken så här: 1fm i
vartannat varv över utkiken (del 3), 1 fm i varannan maska över båken (del
1). Avsluta kräftgången när du når fyren (del 2) genom att dra tråden
genom sista fm. 
Kräftgång är en teknik då du virkar baklänges och med fasta maskor – från
vänster till höger. Kan vara lite klurigt men det fnns en bra video på hur
man gör detta via denna länken: 
http://www.garnstudio.com/lang/se/video.php?id=35

Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar! 
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