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Lisa, 100% kammad bomull
Storlek:         1   (2)   3   (4)   år
Garnåtgång:  6   (6)   7   (7)  n.fg 04, 32, 37, 42, 44, 61



Virkad barnklänning 
LISA, 100% kammad bomull 
2521

Storlek:  1 (2) 3  (4)  år 
Plaggets mått:  
Bröstvidd: ca 58 (64) 70  (76)  cm 
Hel längd:  38 (41) 45  (51)  cm 
Garnåtgång:  1 (1) 2  (2)  n.fg 1 (vit 04) 
   samt 1 nystan per färg i alla storlekar: 
   fg 2 (ceris 44), fg 3 (ljusrosa 42), fg 4 (lila 61),  
   fg 5 (gul 32), fg 6 (korall 37). 

Virknål:  Svarta Fåret 3 mm

Virkfasthet: 19 m mönstervirkning = 10 cm OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till 
en grövre virknål. Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får plagget fel mått 
och angiven garnåtgång kan ändras.

X – X upprepas. 
Virka rutorna i valfria färger. Virka först 1 ruta V1-V4 och virka därefter ihop rest rutor på V4. 
Ruta: (ca 5½ x 5½ cm).  
Virka 5 lm och slut till en ring med 1 sm.  
V1: Virka 8 fm runt ringen, avsluta med sm i 1:a fm. Byt färg. 
V2: 3 lm, 1 st i samma fm, X 2 st i nästa fm X totalt 16 st, avsluta med sm i 3:e lm. Byt färg. 
V3: 1 fm X 4 lm, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st X totalt 8 lm-bågar, avsluta med sm i 2:a lm. 
V4: sm till lm-bågen, 3 lm, 4 st om samma lm-båge, 1 lm, 5 st i nästa lm-båge, X 5 lm (hörn), 5 st i nästa 
lm-båge, 1 lm, 5 st om nästa lm-båge X avsluta med sm i 3:e lm. Tag av garnet och fäst trådarna. 
Virka ihop rutorna allt eftersom på varv 4. I hörnen virkas 2 lm, sm i andra rutans hörn (som består av 5 lm), 
2 lm, fortsätt med st. Sidan på rutan virkas ihop med 1 lm, sm i 2:a rutans lm, 1 lm, fortsätt med st. 
Virka ihop 10 (11) 12 (13) rutor till en ring. 

Klänningens överdel: Virka ett v med hst utmed rutlängans övre kant med fg 2. Virka 1 hst i varje st och 2 
hst om lm-bågen i hörnen (1:a hst = 2 lm). Totalt 14 hst utmed varje ruta. OBS! Virka 0 (1) 2 (3) extra hst 
jämnt fördelat över v = 140 (155) 170 (185) hst. Byt till fg 1. 
Varv 1: Virka 2 st i samma hst (1:a st = 3 lm), X hoppa över 1 hst, 2 st i nästa hst, hoppa över 2 hst, 2 st i 
nästa hst X avsluta med sm i 3:e lm = 56 (62) 68 (74) st-grupper. 
Varv 2: sm till mellan 2 nästa st, 3 lm (= 1:a st) + 1 st i samma mellanrum mellan st X 2 st mellan nästa 2 st 
X avsluta med sm i 3:e lm. Upprepa varv 2 resten av överdelen. 
OBS! Efter 2 (2) 4 (6) v, arb mäter ca 7 (7) 9 (10) cm (inkl rutlängan) görs ärmhål. Sätt en markering i var 
sida och lämna ovirkat över 2 st-grupper på vardera sidan om markeringen = 4 st-grupper under varje ärm 
(alla storl). Virka fram och bakstycke var för sig.

Framstycke: (= 24 (27) 30 (33) st-grupper). Minska i var sida för ärmhål, börja på andra varvet. Minska 
genom att virka 1 st istället för 2 st ytterst mot ärmhålskanten varje varv totalt 3 (3) 4 (4) ggr, avsluta v med 
en st ytterst. När ärmhålet mäter 3 (5) 6 (7) cm lämnas 8 (9) 10 (11) st-grupper i mitten för halsringningen 
ovirkade. Virka var sida om halsringningen för sig. Minska lika som för ärmhålet mot halsen 2 (3) 3 (4) ggr 
och fortsätt därefter utan minskningar tills ärmhålet mäter 10 (12) 13 (14) cm. 
 
Bakstycke: Virkas lika som framstycket men när ärmhålet mäter 6 (8) 9 (10) cm lämnas det för halsringning 
lika många st som på framstycket. Minska vid sidan om ringningen lika som på framstycket och avsluta när 
ärmhålet mäter lika långt som på framstycket. 

Klänningens nederdel: Virka ett varv hst utmed rutlängans nederkant med fg 6. Virka lika som på rutlängans 
överkant dvs 1 hst i varje st och 2 hst om lm-bågen i hörnen. Totalt 14 hst utmed varje ruta. OBS! Virka 0 
(1) 2 (3) extra hst jämnt fördelat över v = 140 (155) 170 (185) hst. Byt till fg 2 och virka lika som överdelens 
varv 1, dvs 2 st i samma hst (1:a st = 3 lm), X  hoppa över 1 hst, 2 st i nästa hst, hoppa över 2 hst, 2 st i 
nästa hst X avsluta med sm i 3:e lm = 56 (62) 68 (74) st-grupper. Virka ytterl ett varv med fg 2, därefter 2 

varv med fg 4, 2 varv med fg 6. Upprepa dessa färgbyten/randning. OBS! När arb mäter 4 (5) 5 (6) cm från 
halvstopsvarvet sätts 8 markeringar med jämna mellanrum över varvet. På nästa varv görs ökningar på höger 
sida om markeringarna genom att göra en extra st-grupp i mellanrummet mellan st-grupperna. När arb mäter 
8 (10) 10 (12) cm görs ökningar på samma sätt fast på vänster sida om markeringarna. Ytterligare en ökning 
görs efter ytterligare 4 (5) 5 (6) cm, då görs ökningarna återigen på högra sidan om markeringen. Fortsätt 
virka tills hela klänningens längd mäter ca 34 (37) 41 (47) cm (eller önskad längd). Volangen som skall 
göras mäter ca 4 cm.

Volang: Byt till fg 1. 
Varv 1: sm i mellanrum mellan en st-grupp, 3 lm + 2 st + 1 lm + 3 st i samma mellanrum, X hoppa över en 
st-grupp, i mitten av nästa st-grupp virkas 3 st + 1 lm + 3 st X sm i 3:e lm. 
Varv 2: Lika som varv 1 men med 2 lm mellan st-grupperna istället för 1 lm. 
Varv 3: sm till lm-bågen, 3 lm + 3 st + 2 lm + 4 st om samma lm-båge, X i nästa lm-båge virkas 4 st + 2 lm 
+ 4 st X sm i 3:e lm. 
Varv 4: sm till 2:a st där det görs 1 fm, 1 fm i varje av följ 2 st (totalt 3 fm), X 3 fm om lm-bågen, 3 fm i de 
följ 3 st, 4 lm, hoppa över 2 st, 3 fm X sm i 1:a fm. Tag av garnet och fäst alla trådar.

Kant runt ärmhål och halsringning:  
Varv 1: fm mellan st-grupp med valfri färg, 2 lm, fm mellan nästa st-grupp. Utmed ärmhålens och 
halsringningens sida görs 1 fm om varje varvs yttersta st och däremellan 2 lm, sm i 1:a fm. 
Varv 2: Lika som varv 1 men byt till annan färg, fm mellan varje fm på föregående varv men med nedtag i 
varvet innan alltså om förra varvets lm-båge men med nedtag i varvet innan.

 

Design och beskrivning:  
Elisabeth Nyman 
SVARTA FÅRET AB 
www.svartafaret.se 

Styling: Katarina Segerbrand 
Foto: Ulla Alderin

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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