
Modell CH-20 Tencel-Cotton Copyright © FIL KATIA, S.A �1

VEGA - VIRKAD DAMVÄST - MODELL CH-20 TENCEL-COTTON



VEGA - VIRKAD DAMVÄST - MODELL CH-20 TENCEL-COTTON

STORLEK S M L XL
Plaggets mått
Övervidd 100 110 120 130 cm 
Längd 60 61 62 63 cm
(Fotograferad i den 1:a storleken.)

GARN TENCEL- COTTON
Fg 10  7  7  8  9 nystan

VIRKNÅL 3 mm.

MASKTÄTHET
21 m x 8 v = 10 x 10 cm virkmönster med virknål nr 3 efter blockning.

VIRKFÖRKLARINGAR
arb = arbete, lm = luftmaska, fm = fast maska, m = maska, st = stolpe, v = varv.

Se också instruktioner på: www.katia.com/en/academy

VÄST
BAKSTYCKE
Lägg upp 111 (123) 131 (143) lm med virknål nr 3.
Börja virka 1 st i den 10:e lm från nålen, fortsätt därefter med varv 1 från Diagram A.
Följ diagram och virka till bakstycket mäter 60 (61) 62 (63) cm.
Tag av garnet och dra igenom sista m. 

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp 71 (75) 79 (87) lm med virknål nr 3. 
Börja virka 1 st i den 10:e lm från nålen, fortsätt därefter med varv 1 från Diagram A.
Följ diagram och virka till framstycket mäter 60 (61) 62 (63) cm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Virka lika som höger framstycke.

MONTERING
Virka ihop var axel 16 (17.5) 19 (20.5) cm från avigsidan med fm.
Ärmhålskant
Sätt 1 markör på sidsöm 21 (22) 23 (24) cm ner på var sida om axelsöm.
Virka 1 v med fm mellan markörer.
Tag av garnet och dra igenom sista m.
Virka ihop sidsömmar med fm, börja uppe vid ärmhål, virka 29 cm och lämna de nedersta 10 cm öppet 
för sprund.
Virka 1 v med fm runt halskant, framkanter, nederkant och runt sprund.
Knytband
Fäst garnet med 1 fm på höger framkant 30 cm från nederkanten, gör därefter 70 lm.
Tag av garnet och dra igenom sista m.
Gör ytterligare ett knytband på vänster sida, fäst garnet 4 cm från framkant och 30 cm från nederkant.
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Diagram A

Förklaring till Diagram

R = Upprepa
= lm
= fm
= st

Översättning: Marita Rolin
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