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Chevron Bandeau Topp 

Här har vi en bandeau-topp perfekt för sommaren. För att piffa till den extra har jag 
valt att sätta en brosch mitt fram vilket du självklart gör som du själv vill. 
  
Garnet jag använt är Scheepjes Catona som finns hos www.favoritgarner.se. Garnet är 
100% merceriserad bomull och har en sådan härlig lyster! Det bästa av allt – de 
kommer i en uppsjö av färger!! 

Till min topp har jag använt följande färger samt färgnummer (i ordning): 
• Helio– färg 128 
• Ultra Violet – färg 282 
• Delphinium – färg 113 
• Ultramarine – färg 124 
• Light Navy – färg 164 
• Electric Blue – färg 201 
• Powder Blue – färg 384 
• Petrol Blue – färg 400 
• Dark Teal – färg 401 
• Vivid Blue – färg 146 
• Cyan – färg 397 
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• Crystalline – färg 385 
• Tropic – färg 253 
• Parrot Green – färg 241 
• Forest Green – färg 412 
• Lime Juice – färg 392 
Färgen jag använde till att ”raka” ut kanterna samt knytbanden bak är (detta virkades 
sist): 
• Garden Rose – färg 251 
Det gick åt minimalt med garn av varje färg, utav ”Garden Rose” gick det åt mest – ca 
25 g. 

Förkortningar: 
• m – maska 
• sm – smygmaska 
• lm – luftmaska 
• fm – fastmaska 
• hst – halvstolpe 
• st – stolpe 

Toppen är virkad i fasta maskor med virknål 3 mm och toppen efter detta mönster 
blir en Small. Vill ni göra en i större storlek är det enkelt – tänk bara på att luftmask-
kedjan som startar arbetet ska vara delbar med 8, därefter följer ni bara mönstret. 

Stycket framtill: 
OBS! Nedan finns hjälpande bilder till vart och hur ni gör topparna och 
dalarna av sick-sack:en. 
Lägg upp en lm-kedja av 49 lm (48 + 1). 
Varv 1: *Virka 1 fm i andra lm från nålen, därefter 1 fm i nästkommande 3 lm. I nästa 
lm virkas 3 fm i samma, virka 1 fm i nästkommande 4 lm. De 3 lm som kommer 
därefter virkas ihop till 1 (tag ned för en fm i första, tag ned för en fm i andra och tag 
ned för en fm i tredje, drag sedan igenom garnet genom alla fyra öglor)*. Upprepa *-* 
till sista maskan. Vänd. 
Varv 2: *Virka 1 lm, tag ned för en fm i första m, tag ned för en fm i andra, drag 
igenom garnet genom de tre öglorna. Virka 1 fm i nästkommande 3 m, i nästa m 
virkas 3 fm i samma, virka 1 fm i nästkommande 4 fm. De 3 fm som kommer därefter 
virkas ihop till 1 (tag ned för en fm i första, tag ned för en fm i andra och tag ned för 
en fm i tredje, drag sedan igenom garnet genom alla fyra öglor)*. Upprepa *-* 
till sista maskan. Byt färg och vänd. Upprepa detta mönster 64 varv fram och 
tillbaka. Efter färgen ”Lime Juice” virkas samma färger som tidigare tillbaka tills sista 
färgen ”Helio” är virkad. Därefter ska vi göra kanterna raka. Här kommer stycket vara 
ca 16 x 38 cm. 
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Sidokanterna: 
Använd färg ”Garden Rose” till kanterna samt knytbanden bak. 
Här hoppar du över m mitt på toppen samt m mitt i dalen. 
Varv 1: Börja virka på den kant där det börjar med en ”dal”. *Virka 3 lm (räknas som 
första st), 1 st i nästa, 1 hst, 1 fm, 1 fm i nästa, hoppa över m på toppen, 1 fm, 1 fm, 1 
hst, 1 st, 1 st, hoppa över m i dalen*. Upprepa *-* till sista maskan – du ska nu ha 
sammanlagt 40 m på varvet. Vänd med en lm. 
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Varv 2: Virka 1 fm i varje m (40 fm). Vänd med en lm. 
Varv 3: *Virka 1 fm, hoppa över en*, upprepa *-* tills slutet (20 fm). Vänd med en 
lm. 

 

Varv 4-5: Virka 1 fm i varje m (20 fm). 
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Varv 6: *Virka 1 fm, hoppa över en*, upprepa *-* tills slutet (10 fm). Vänd med en 
lm. 
Varv 7-8: Virka 1 fm i varje m (10 fm). 

 

 
Varv 9: Virka ihop första två m till en, virka 1 fm i följande 6 m, virka ihop de två 
sista m till en (8 fm). Vänd med en lm. 
Varv 10: Virka ihop första två m till en, virka 1 fm i följande 4 m, virka ihop de två 
sista m till en (6 fm). Vänd med en lm. 
Virka 1 fm i varje m fram och tillbaka 70 varv = blir det du knyter med baktill. Vill du 
ha dessa längre fortsätter du att virka fler varv. Vänd som vanligt med en lm. 

Band mitt fram: 
Använd färg ”Lime Juice” då detta lilla band kommer täcka färgen mitt fram. 
17 lm + 1 
Varv 1: Tag ned för en fm i andra lm från nålen, virka 1 fm i varje lm (17 fm). Vänd 
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med en lm. 
Varv 2: Virka 1 fm i varje m, klipp av och fäst garnet (17 fm). 
Hjälp till att ”rynka” toppen snyggt och sy sedan fast bandet mitt fram på baksidan av 
toppen. 

TIPS! Virka ett likadant band som ovan fast längre som du kan fästa i mitten och 
sedan ha som knyt runt nacken om du känner att du vill att den utan tvekan ska sitta 
på plats. 
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