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JAIPUR CAKE WAISTCOAT



JAIPUR CAKE WAISTCOAT	
 	 	
EN STORLEK	
Plaggets mått	
Övervidd	 	 98 cm 	
Längd	 	 	 70 cm	
 	 	
GARN JAIPUR CAKE	
Fg 405	  	 1  nystan	                   
 	 	
VIRKNÅL 3 mm.	
 	 	
MASKTÄTHET	
4 stolpgrupper x 9 v = 10 x 10 cm mönster med virknål nr 3.	!
VIRKFÖRKLARINGAR	
arb = arbete, AS, avigs = avigsida, m = maska, v = varv, lm = luftmaska, fm = fast maska, st = stolpe.	
1 stolpgrupp består av: 4 st, 3 lm, 1 st.	!
Se också instruktioner på:  www.katia.com/en/academy	!!
VÄST (virkas från sida till sida i ett stycke, börja mitt fram.)	
Vänster framstycke	
Lägg upp 142 lm med virknål nr 3.	
Virka mönster enl diagram A = 28 stolpgrupper.	
Virka till arb mäter 25,5 cm (= 23 v).	
Vänster ärmhål	
Varv 24 (AS): virka 4 stolpgrupper, klipp därefter av garnet och dra igenom sista m.	
Hoppa över 8 stolpgrupper och låt de vara ovirkade för ärmhål och fortsätt därefter virka över 
resterande 16 stolpgrupper på detta v.	
Varv 25: virka 16 stolpgrupper, lägg upp 40 lm löst över de ovirkade m, avsluta v genom att virka över 
de 4 stolpgrupperna.	
Fortsätt virka över alla m (28 stolpgrupper) för bakstycke.	
Virka till bakstycket mäter 44,5 cm (= 38 v).	
Höger ärmhål	
Virka höger ärmhål på samma sätt som vänster ärmhål.	
Höger framstycke	
Fortsätt virka ytterligare 23 v och avsluta med mönsterv 5 från diagram A.	
Tag av garnet och dra igenom sista m.	!
MONTERING	
Pressa västen.	!
Översättning: Marita Rolin	!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!
Förklaring till Diagram A	
R = Upprepa	
@9@ = lm	
@173@ = fm	
@174@ = st	
	

!
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