
ELLE cape by Katia
MERINO BABY

Originalmönster: Striped Merino Baby jacket (Woman Essentials 12-43)
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STORLEK: Mått på nederkanten av plagget när det är färdigt a) 116 cm b) 126 cm.
Storlek: a) 36-38-40 b) 42-44-46 
Modellen på fotot har på sig en cape i storlek) 36-38-40

MATERIAL: MERINO BABY från Katia 
a) 8 b) 9 nystan i färg nr 2, svart
a) 7 b) 8 nystan i färg nr 63, camel
En duffelknäppning

Virknål 
3,5 och 4 mm

Maskor
lm - luftmaska
fm - fast maska
st - stolpe
km – krabbmaska
Virkmönster - se Diagram A 
Randmönster - se instruktionerna nedan
minskning - se instruktionerna nedan

Randmönster:
* Rad 1: Använd svart.
Rad 2: Använd camel, *; upprepa från * till *.
Notera: Du behöver inte klippa av garnet när du byter färg; ta med dig den vilande tråden 
och virka över den.

Minska: Nedtag i den angivna maskan, dra upp en ögla, nedtag i nästa maska, dra upp en 
ögla, omslag, dra igenom alla öglorna på virknålen. 

MASKTÄTHET
Använd en 4 mm virknål och virka enligt Virkmönster:
19 maskor x 18 rader = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE
Använd en 4 mm virknål och svart garn, a)111 lm b) 121 lm, fm i den andra lm från virknålen; 
fortsätt sen med Rad 1 på Virkmönster och följ Diagram A och Randmönster: [a) 110 b) 120 
m]

Ärmar: När bakstycket mäter 25 cm ska du öka med nya m på följande sätt på båda sidor-
na: Klipp av garnet. Gör 34 lm, virka nästa rad på bakstycket, avsluta raden med att göra 34 
lm: [a) 178 b) 188 m]  

Axelparti: (= den översta kanten på ärmarna och axlarna) fortsätt att följa mönstret, men 
minska på båda kanterna enligt följande:
a) var tredje rad: 1 m 10 gånger: [158 m]
Varannan rad: 1 m 12 gånger: [134 m]
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Varje rad: 1 m 10 gånger: [114 m]
Varje rad: 2 m 17 gånger: [46 m] 
b) var tredje rad: 1 m 10 gånger: [168 m]
Varannan rad: 1 m 12 gånger: [144 m]
Varje rad: 1 m 12 gånger: [120 m]
Varje rad: 2 m 17 gånger: [52 m]

HÖGER FRAMSTYCKE
Använd en 4 mm virknål och svart garn, gör a) 61 lm b) 67 lm, fm i den andra lm från virknå-
len; fortsätt sen med Rad 1 på Virkmönster och följ Diagram A och Randmönster: [a) 60 b) 66 
m]

Ärmar: När bakstycket mäter 25 cm ska du i slutet av raden virka 34 lm: [a) 94 b) 100 m]  

Axelparti: (= den översta kanten på ärmarna och axlarna) fortsätt att följa mönstret, men 
minska  vänsterkanten enligt följande:
a) var tredje rad: 1 m 10 gånger: [84 m]
Varannan rad: 1 m 12 gånger: [72 m]
Varje rad: 1 m 10 gånger: [62 m]
Varje rad: 2 m 17 gånger: [28 m] 
b) var tredje rad: 1 m 10 gånger: [90 m]
Varannan rad: 1 m 12 gånger: [78 m]
Varje rad: 1 m 12 gånger: [66 m]
Varje rad: 2 m 17 gånger: [32 m]

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Virka på samma sätt som höger framstycke, men spegelvänd formningen av plagget.

MONTERING
Krage: Använd en 3,5 mm virknål och följ Virkmönster och Randmönster, virka de a) 28 b) 
32 återstående m på vänster framstyckes halsringning, a) 46 b) 52 m på bakstyckets hals-
ringning och a) 28 b) 32 m på höger framstyckes halsringning: [totalt a) 102 b) 116 m] 
Virka 7 rader totalt; klipp av garnet och fäst alla trådarna.

Sy alla sömmarna på plagget med sidsöm.
Använd svart garn och sy ihop den övre kanten på ärmarna och axelpartiet.
Sy sidsömmarna.

Kant: Använd svart garn och en 3,5 mm virknål. Virka 1 rad med fasta maskor runt kanterna 
på hela plagget, och runt kanterna på ärmarna. Virka 1 m i kanten på alla raderna, och 1 m 
i varje maska. Avsluta med att virka 1 rad med krabbmaskor. Klipp av garnet och fäst alla 
trådarna.
Sy fast duffelknäppningen på framsidan. Placeringen hittar du i diagrammet som visar stor-
lek/form.
Blocka plagget försiktigt på avigsidan med ånga.
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Diagram A

 = Upprepning
 = luftmaska
 = fast maska
 = stolpe


