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Virkad väst

Storlek: XXS-XS-S-M
Övervidd ½: 39-42-46-50 cm
Längd: 45-46-48-50 cm
Garnåtgång: 1-1-1-2 härvor á 200 gram Merc 8/4 färg 343
Virknål: Nr 2½
Virkfasthet: ca 28 st = 10 cm. M1 3 varv = 2 cm. M2 4 varv = 3 cm

Bakstycke: Lägg upp 99-108-117-129 lm + 3 lm. Virka 1 varv med st, virka 1.a st i 4:e lm från
nålen.
Virka enl. M1 i 20 cm. Virka 2 varv med st och öka till 100-112-120-132 m. Virka sen enl M2 tills
arbetet mäter 27-27-28-28 cm. Minska för ärmhål i båda sidor. Minska på varje varv enl följande:
3,2,2,1,1,1,1m - 3,2,2,2,1,1,1,1m - 3,3,2,2,1,1,1,1m - 3,3,2,2,1,1,1,1,1m. Fortsätt att virka enl M2
tills arbetet mäter 43-44-46-48 cm. Låt de mittersta 42-44-46-50 m vara för halsen. Virka axlarna
var för sig = 18-21-23-26 m för var axel. Virka 1 varv med stolpar eller stolpar tills arbetet är 4546-48-50 cm. Virka den andra axeln lika.
Höger framstycke: Lägg upp 51-54-57-63 lm + 3 lm och virka som på bakstycket. När arbetet är
20 cm ökas till 52-56-60-64m. Virka M2 och minska i ena sidan för ärmhål som på bakstycket. När
ärmhålet mäter 2-3-4-6 cm minskas i framkant för halsringningen. Minska enl. följande på varje
varv: 15,4,3-16,4,3-16,4,3-17,4,3 m. Virka vidare över axelns 18-21-23-26 m i M2 tills framstycket
är lika långt som bakstycket och virka de sista varven lika bakst.
Vänster framstycke: Virkas lika höger men till spegelbild.
Montering: Sy ihop axlarna. Virka bård enl. diagram runt ärmhålen. Sy ihop sidorna och virka bård
enl. diagram längs framkanter, halsringning och nertill längs fram och bakstycke.
(upprepa varv 2 och 3)

M2 (upprepa varv 1-4)

Diagramförklaring till M1 och M2
= luftmaska (lm)
v= fast maska (fm)
= stolpe (st)
= dubbelstolpe (dst)
* = upprepa
= maska från föregående varv
= 3 st tillsammans (virka 1 st i var st men
utan sista genomdraget på varje st, när
3 st är gjorda, omslag, dra genom alla
öglorna på en gång.

*

Bård

v = fast maska (fm)
= stolpe (st)
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