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STORLEK: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 e) 12 år
Modellen på bilden har på sig en tunika i storlek b) 6 år 

MATERIAL:
JAIPUR: a) 3 b) 4 c) 4 d) 5 e) 6 nystan i färg nr 250

Virknål 
2,5 mm 

Maskor
lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
st - stolpe 
Virkmönster (se Diagram A)
Hörn (se Diagram B)

MASKTÄTHET
Med Virkmönster:
24 m och 11 rader = 10 x 10 cm

INSTRUKTIONER
Notera: Plagget virkas i ett stycke.
Virka a) 92 b) 102 c) 112 d) 122 e) 132 lm, fm i den andra lm från virknålen och i alla lm till 
slutet av raden: [a) 91 b) 101 c) 111 d) 121 e) 131 fm] 
Fortsätt att virka fasta maskor tills arbetet mäter a) 1,5 cm b) 2 cm c) 2 cm d) 2,5 cm e) 2,5 
cm. Fortsätt sen med Virkmönstret och Diagram A. [a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 e) 13 mönsterupp-
repningar].
Halsringning: När arbetet mäter a) 35 cm b) 39 cm c) 43 cm d) 47 cm e) 51 cm, ska du 
hoppa över de mittersta a) 12 cm b) 13 cm c) 14 cm d) 15 cm e) 16 cm) och fortsätt virka var 
sida för sig.
När arbetet mäter a) 45 cm b) 49 cm c) 53 cm d) 57 cm e) 61 cm, ska du virka samma antal 
luftmaskor som du hoppade över för att skapa halsringningen, för att  sammanbinda sidor-
na.  Fortsätt att virka enligt Virkmönstret och Diagram A.
När arbetet mäter a) 82,5 cm b) 90 cm c) 98 cm d) 105,5 cm e) 113,5 cm) ska du fortsätta att 
virka endast fasta maskor. När arbetet mäter a) 84 cm b) 92 cm c) 100 cm d) 108 cm e) 116 
cm ska du klippa av garnet och fästa alla trådar.

MONTERING
Bälte: Virka 8 fm i den andra lm från virknålen och i alla lm till slutet av raden. [7 fm]
Fortsätt att virka fasta maskor tills arbetet mäter a) 105 cm b) 110 cm c) 115 cm d) 120 cm 
e) 125 cm, klipp av garnet och fäst alla trådar.
Halsringning:  Håll rätsidan mot dig och börja virka på baksidans mitt. Virka 6 varv med 
fasta maskor runt halsringningen på följande sätt: a) 18 b) 20 c) 21 d) 23 e) 25 fm runt halva 
halsringningen på plaggets baksida; fortsätt med 20 fm längs halsringningen; a) 36 b) 40 c) 
42 d) 46 e) 50 fm längs halsringningen på plaggets framsida;  20 m längs halsringningen; 
avsluta med a) 18 b) 20 c) 21 d) 23 e) 25 m längs den återstående delen av halsringningen 
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på plaggets baksida: totalt a) 132 b) 140 c) 144 d) 152 e) 160 fm.
Notera: Alla varv påbörjas med 1 lm (denna lm räknas inte som maska) och avslutas med 
en sm i den första 1 lm.
Virka hörnen genom att följa Diagram B.
När du har virkat sex rader ska du klippa av garnet och fästa alla trådar.
Kant på sidorna: Virka a) 290 b) 318 c) 345 d) 373 e) 400 fm på långsidorna tills kanterna 
är a) 1,5 cm b) 2 cm c) 2 cm d) 2,5 cm e) 2,5 cm breda. Klipp av garnet och fäst alla trådar-
na.
Vik arbetet på mitten (markerat med en prickad linje på diagrammet som visar storlek/form). 
Trä bältet genom hålen i önskad höjd. Börja och avsluta mitt fram.

Diagram A

Diagram B

= Upprepning
= smygmaska
= luftmaska
= fast maska

= stolpe

= virka 3 st, men uteslut den sista  
   genomdragningen på alla m, omsl,  
   dra igenom alla öglorna på virk- 
   nålen

= virka 3 fm, men uteslut den sista genomdragningen på  
   alla m, omsl, dra igenom alla öglorna på virknålen

= fast maska


