
OLIVIA tröja by Katia
TENCEL-MERINO

Originalmönster: Sweater Woman Tencel-Merino (Woman Concept 6-43)



© Copyright FIL KATIA S.A 2018 - www.katia.com
Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. 

Vid publicering av bilder i sociala medier, vänligen använd #katiayarns #katiayarns_sweden
Katias mönster på svenska finns hos Gicona, www.gicona.com

2 (6)

STORLEK
Plaggets bystmått a) 84 cm b) 94 cm c) 102 cm d) 112 cm
Storlek: a) 36-38 b) 40-42 c) 44-46 d) 48-50
Modellen har på sig en tröja i storlek a) 36-38

MATERIAL
TENCEL-MERINO: a) 11 b) 13 c) 14 d) 15 nystan i färg nr 56

Virknål
5 mm

Maskor
lm = Luftmaska
sm = Smygmaska
fm = Fast maska
hst = Halvstolpe
st = Stolpe

Virkmönster 1 (se Diagram A)
Virkmönster 2 (se Diagram B)
Halsringning och skuldror (se Diagram C, D, E och F)
Ringning (se Diagram G)

Öka med fasta maskor: virka 2 fm i samma m.

Minska med fasta maskor: nedtag i den angivna maskan, omslag, dra upp en ögla, nedtag
i nästa maska, omslag, dra upp en ögla, omslag, dra igenom alla 3 öglorna på virknålen.

Minskningar med halvstolpar i Virkmönster 2:
I början på raden: virka endast 1 hst istället för 2 som anges i Diagram B.
I slutet av raden: virka ihop de 2 sista maskorna,omslag, nedtag i nästa maska, omslag, dra
upp en ögla; omslag, nedtag i nästa maska, omslag, dra upp en ögla, omslag, dra igenom
alla 5 öglorna på virknålen.

MASKTÄTHET
Med Virkmönster 1:
16 maskor x 15 rader = 10 x 10 cm
Med Virkmönster 2:
18 maskor x 16 rader = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE
Virka a) 73 b) 81 c) 87 d) 95 lm, st i den 3 lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 1 på
Virkmönster 1, och följ Diagram A.
[a) 70 b) 78 c) 84 d) 92 m]



© Copyright FIL KATIA S.A 2018 - www.katia.com
Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. 

Vid publicering av bilder i sociala medier, vänligen använd #katiayarns #katiayarns_sweden
Katias mönster på svenska finns hos Gicona, www.gicona.com

3 (6)

När bakstycket mäter 7 cm ska du fortsätta med Virkmönster 2, och följ Diagram B, öka a)
23 b) 25 c) 25 d) 27 m jämt fördelat på den första raden enligt tidigare instruktioner: [a) 93
b) 103 c) 109 d) 119 m]

När bakstycket mäter 12 cm ska du minska 1 m på båda kanterna enligt tidigare instruktio-
ner var 5 rad: 9 gånger: [a) 75 b) 85 c) 91 d) 101 m]

Ärmhål: När bakstycket möter 46 cm ska du hoppa över de första a) 8 b) 10 c) 11 d) 13
maskorna, fäst garnet i nästa maska, virka enligt mönstret tills det återstår a) 8 b) 10 c) 11
d) 13 m på raden. Virka inte i de sista maskorna: [a) 59 b) 65 c) 69 d) 75 m]

Ringning och axlar: När bakstycket mäter a) 64 cm b) 65 cm c) 66 cm d) 67 cm, ska du
hoppa över de mittersta a) 21 b) 23 c) 25 d) 27 m och virka sidorna separat genom att följa
Diagram a) C b) D c) E d) F.

Klipp av garnet och fäst trådarna när du kommit till slutet av diagrammet.

Virka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänd formningen av plagget.

FRAMSTYCKE
Virka på samma sätt som bakstycket tills framstycket mäter a) 57 cm b) 58 cm c) 59 cm d)
60 cm.

Ringning: Hoppa över de mittersta a) 19 b) 21 c) 23 d) 25 m och virka sidorna separat
genom att följa Diagram G (tills du når den markerade maskan) a) A b) B c) C d) D).

Notera: För storlekarna a) b) & c): Påbörja varje rad med 1 lm eller 2 lm, beroende på höj-
den på nästa m som du ska virka.

Axelparti: När framstycket mäter a) 65 cm b) 66 cm c) 67 cm d) 68 cm, ska du virka Rad 3
på Diagram a) C b) D c) E d) F. Klipp av garnet och fäst alla trådar

Virka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänd formningen av plagget.

ÄRMAR
Virka a) 31 b) 35 c) 37 d) 41 lm, fm i den 3 lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 1 på
Virkmönster 1, och följ Diagram A.
[a) 28 b) 32 c) 34 d) 38 m]

När ärmen mäter 7 cm ska du virka Virkmönster 2,och följa Diagram B. Öka med 39 m jämt
fördelat över raden enligt tidigare instruktioner:
[a) 67 b) 71 c) 73 d) 77 m]

När ärmen mäter 12 cm ska du minska med 1 m på båda sidorna enligt tidigare instruktio-
ner:
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a) var 12 rad: 5 gånger: [57 m]
b) var 12 rad: 5 gånger [61 m]
c) var 12 rad: 5 gånger: [63 m]
d) var 15 rad: 4 gånger: [69 m]

När ärmen mäter a) 57 cm b) 58 cm c) 59 cm d) 60 cm ska du klippa av garnet och fästa
alla trådarna.

Virka den 2 ärmen på samma sätt.

MONTERING
Sy alla sömmarna på plagget med Sidsöm.
Sy axelsömmarna.

Halsringning: Virka ett varv med a) 76 b) 80 c) 86 d) 92 fasta maskor runt ringningen;
fortsätt sedan med Virkmönster 1, och följ Diagram A i 4 cm. Klipp av garnet och fäst alla
trådar.
Placera mitten av ärmkullarna mot axelsömmarna och sy fast ärmarna.
Sy plaggets sidsömmar och ärmsömmar.
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