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MATERIAL
MERINO 100%

Virknål 
Storlek 5 mm  

Maskor 
lm - Luftmaska
hst - Halvstolpe
sm - Smygmaska 
puffm – Puffmaska

Filetvirkning (se Diagram A)
Puffmönster (se Diagram B)

STORLEK och GARNÅTGÅNG: 
plaggets bystmått a) 96 cm b) 106 cm c) 116 cm d) 123, 5 cm
Storlek: a) 36-38 b) 40-42 c) 44-46 d) 48-50
Garnåtgång: a) 12 b) 13 c) 14 d) 15 nystan i färg nummer 12
Modellen på bilden har på sig storleken a) 36-38

Minska i början på raden: Virka en sm i det antal maskor som du ska minska med; virka 
lm för att få samma höjd som på den sortens maska som du ska virka nästa rad med; fort-
sätt sedan att virka till slutet av raden

Minska i slutet av raden: Virka raden tills du har det antal maskor som du ska minska 
med kvar; låt bli att virka i dessa maskor, virka en/flera lm, vänd på arbetet och fortsätt med 
att virka nästa rad

MASKTÄTHET
I Filetvirkning:
18 m x 12 rader = 10x10 cm
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BAKSTYCKE
Virka a) 90 b) 98 c) 106 d) 114 lm, hst i den 7:de lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 
1, Filetvirkning, enligt Diagram A
Ärmhål: När bakstycket mäter 36 cm ska du minska på båda kanterna enligt ovan nämnda 
metod, på alla räta varv:
a) 2 m 1 gång; 1 m 2 gånger: [79 m]
b) 2 m 1 gång; 1 m 3 gånger: [85 m]
c) 2 m 1 gång; 1 m 4 gånger: [91 m]
d) 2 m 1 gång; 1 m 5 gånger: [97 m]
När bakstycket mäter a) 55 cm b) 56 cm c) 57 cm d) 58 cm, ska du klippa av garnet och 
fästa alla trådarna.

HÖGER FRAMSTYCKE
Virka a) 48 b) 50 c) 54 d) 58 lm, hst i den 7:de lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 1, 
Filetvirkningen, enligt Diagram A. 
Ärmhål: När framstycket mäter 36 cm, ska du minska vid ärmhålet (påbörja minskningen på 
avigsidan) enligt ovan nämnda metod, varannan rad:
a) 2 m 1 gång; 1 m 2 gånger: [41 m]
b) 2 m 1 gång; 1 m 3 gånger: [42 m]
c) 2 m 1 gång; 1 m 4 gånger: [45 m]
d) 2 m 1 gång; 1 m 5 gånger: [48 m]

Ringning: När framstycket mäter 45 cm ska du minska mittkanten (påbörja minskningen på 
rätsidan) enligt ovan nämnda metod, varannan rad: 
a) 5 m 1 gång; 4 m 1 gång; 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 2 gånger: [23 m]
b) 5 m 1 gång; 4 m 1 gång; 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 3 gånger: [23 m]
c) 5 m 1 gång; 4 m 1 gång; 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 4 gånger: [25 m]
d) 5 m 1 gång; 4 m 1 gång; 3 m 1 gång; 2 m 2 gånger; 1 m 5 gånger: [27 m]
Axel: När framstycket mäter a) 55 cm b) 56 cm c) 57 cm d) 58 cm, ska du klippa av garnet 
och fästa alla trådarna.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Virka på samma sätt som höger framstycke, men spegelvänd alla minskningar.

ÄRMAR
Virka a) 48 b) 50 c) 54 d) 56 lm, hst i den 7:de lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 1, 
Filetvirkning, enligt Diagram A. Öka 1 m (2 hst i samma m) i den första och den sista m, var 
6:e rad: 11 gånger: [a) 67 b) 69 c) 73 d) 75 m]
Ärmkulle: När ärmen mäter 42 cm, ska du minska på båda kanterna, enligt ovan nämnda 
metod, på alla räta varv:
a) 2 m 1 gång; 1 m 2 gånger
b) 2 m 1 gång; 1 m 3 gånger
c) 2 m 1 gång; 1 m 4 gånger
d) 2 m 1 gång; 1 m 5 gånger
När ärmen mäter a) 47 cm b) 48 cm c) 49 cm d) 50 cm, ska du klippa av garnet och fästa 
alla trådar.
Virka den 2:a ärmen på samma sätt.
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MONTERING
Fickor: (Gör 2)
Virka 34 lm, hst i den 7:de lm från virknålen; fortsätt sedan med Rad 1, Filetvirkning, enligt 
Diagram A. 
När fickan mäter 12 cm ska du fortsätta virka med Puffmönster, (virka raderna fram och till-
baka), enligt Diagram B.
När du nått slutet av diagrammet ska du klippa av garnet och fästa alla trådarna.
Sy ihop alla sömmar med sidsöm förutom fickorna som sys på med efterstygn.
Sy axelsömmarna. 
Håll mitten av ärmkullen mot axelsömmen och sy fast ärmarna.
Sy sidsömmarna och ärmsömmarna.
Sy fast en ficka på nederkanten på båda framstyckena på det sätt som visas på bilden.

Kant: Följ Diagram B och virka Puffmönster enligt följande:
a) 47 b) 52 c) 56 d) 61 puffm längst nederkanten på fram- och bakstycke; a) b) c) d): 29 
puffm längst kanterna på framstyckena;  a) 33 b) 35 c) 36 d) 38 puffm runt ringningen på 
fram- och bakstyckena: totalt a) 138 b) 145 c) 150 d) 157 puffm.
När du nått slutet av diagrammet ska du klippa av garnet och fästa alla trådar. 
Följ Diagram B och virka enligt Puffmönster längs nederkanten på ärmarna med a) 11 b) 12 
c) 13 d) 14 puffm. 
När du nått slutet av diagrammet ska du klippa av garnet och fästa alla trådar.

Diagram A - Filetvirkning

 
R – Upprepning

 – Luftmaska

  – Halvstolpe

Diagram B - Puffmönster  

 

R – Upprepning
 – Smygmaska
 – Luftmaska

 – Puffmaska: 
Nedtag i den angivna maskan, * omslag, dra upp en ögla, omslag igen, nedtag i samma m, 
*; upprepa från * till * ytterligare 3 gånger; omslag och dra garnet genom alla öglorna på 
virknålen.


