1603
Strl:

XS-S

(M)

L

(XL)

Övervidd:

77

(89)

100

(111) cm.

Hel längd:

51

(52)

53

(54) cm.

Garn:

1

(1)

2

(2) n. army fg3

1

(1)

1

(2) n sand fg 2

1

(1)

1

(2) n korall fg 6

1

(1)

1

(2) n puder fg 5

1

(1)

1

(2) n grå-blå fg 8 Linea från Cewec

Kvalité:

37%Viscose/34%Lin/29%Bomull 50gr=215m

Virknål:

virknål nr 3,5 och 4

Knappar:

ca 6 st knappar.

Virkfasthet: 3,5 mönsterrapporter mäter 10 cm på bredden. Det är nödvändigt att hålla
virkfastheten för att uppnå samma mått som i beskrivningen. Stämmer inte virkfastheten byt till
tunnare eller grövre virknål.

Mönster:
1.mönster –v: 1st i 4:e lm från nålen. *Hoppa över 2 lm, 5st i nästa lm, hoppa över 2 lm, 1st i varje av
de första 2 lm*. Virka från *-* till de 3 sista lm, hoppa över 2lm, 3st i sista lm.
2.mönster-v: Vänd med 3lm, 1st mellan 1 och 2:a st, *5st mellan de 2 enkla st, 1st mellan 2 och 3 av
de nästa 5st, 1st mellan 3 och 4 av de samma 5st*. Virka från *-* varvet ut, avsluta med 3st mellan
sista st och vänd-lm. Vänd med 3 lm.
Upprepa 2.mönster-v arbetet igenom.
Vid halsringningen fram och bak används dessa beteckningar.
Start-vändmönster: 3lm, 1st mellan 1 och 2 st.
Slut-vändmönster: 3st mellan sista st och vänd-lm.
Mönsterrapport: Texten mellan *-* på 2.mönster-v.
Ränder: 1v puder, 1v army, 1v sand, 1v grå-blå, 1v korall.

Bakstycke:
Virka 98(112)126(140) lm lite löst med virknål nummer 4 och puder. Fortsätt med mönster och
ränder med virknål nr 3,5.
När arb mäter 50(51)52(53)cm, dela till halsringningen såhär:
Virka start-vändmönster + 4(5)6(7) mönsterrapporter (=virka 4(5)6(7)ggr från *-* på 2.mönster)+
virka slut-vändmönster. Vänd och virka 1sm i varje av de 7 första m, så det minska 1 mönsterrapport
mot halssidan, fortsätt v ut med start-vändmönster + 3(4)5(6) mönsterrapporter + slut-vändmönster.
Vänd och virka 2v mönster lika som de föregående. Maska av. Virka den andra axeln som den första,
räkna ut var mönstret skall börja så att det på 1.v kan virkas start-vändmönster + 4(5)6(7)
mönsterrapporter + slut-vändmönster. Vänd och virka 3v mönster såhär: Start-vändmönster +
3(4)5(6) mönsterrapporet + slut-vändmönster. Maska av.

Vänster framstycke:
Virka 49(56)63(70) lm lite löst med virknål nr 4 och puder. Fortsätt i mönster och ränder med virknål
nr 3,5. När arb mäter 30(31)32(33) virkas halsringning. Börja med sidsömmen och virka såhär: Virka
start-vändmönster + 4(5)6(7) mönsterrapporter + slut-vändmönster. Vänd och fortsätt i mönster och
ränder, men minska totalt 1 mönster mot halsringingen på de nästa 3 v. Axeln har nu samma bredd
som bakstyckets axel. Virka rakt upp tills arb har samma längd som bakstycket. Maska av.
Höger framstycke:
Virkas som det vänstra med spegelvänt.
Där halsringningen börjar fäst nästa färg med en sm på samma avstånd från framkanten så det blir
likadant som på det vänstra framstycket. Därefter virkas start-vändmönster + 4(5)6(7)
mönsterrapporet + slut-vändmönster. Vänd och fortsätt i mönster, men på de nästa 3v minskas totalt
1 mönster mot halsen, så att arbetet nu har samma bredd som bakstyckets axlar. Virka rakt upp tills
arb har samma längd som bakstycket. Maska av.
Montering:
Sy axelsömmarna. Sy sidsömmarna, men låt de översta 18(19)20(21) vara öppet till ärmhål. Virka
längs kanterna med virknål 3,5 och army: Fäst tråden med 1sm längst ner på vänster framkant, virka
fm runt längs nederkanten, framkanterna och halsringningen. Nederst och i nacken virkas ca 7 fm för
varje mönster. Längs framkanterna virkas ca 2fm för varje v, och på framstyckets halsringning virkas
fm med samma avstånd. Avsluta v med 1sm i första fm. Nästa varv, Musselkant: * hoppa över 2m,
7st i nästa m, hoppa över 2m, 1fm i nästa m*. Virka från *-* varvet runt, men längs högra
framkanten virkas samtidigt ca 6 knapphål. Det virkas 1 knapphål i mitten av ca varannan mussla.
Knapphål virkas genom att ersätta den mittersta av de 7 st med 3lm. Virka samma kant längs varje
ärmhål. Sy i knappar.

