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Virkad Pippikofta
Garn: Sofia
Storlek: 2(4)6(8)10(12) år
Övervidd: 62(68)74(80)86(92) cm
Längd: 40(44)48(52)56(60) cm
Virknål: nr 4½
Garnåtgång: 5(6)7(8)9(10) nystan bottenfärg, oblekt färg 800
1(2)2(2)2(3) nystan rosa, färg 837
1(2)2(2)2(3) nystan lila, färg 850
Design och beskrivning: Nina Bager Fransson
Virkfasthet: 12 hst med virknål 4½=10 cm. Byt till tjockare eller tunnare virknål för
att får rätt masktäthet så att det färdiga plagget blir i rätt storlek.
Fram och bakstycke virkas i ett stycke och delas sedan för ärmhål varefter varje del
stickas för sig. Vänd alla varv med 1 lm.

Kofta: Virka 82(90)98(106)114(122) lm med oblekt, vänd och virka 1 hst i varje m med start i den 3:e m från nålen
=80(88)96(104)112(120) m. Virka 3 varv med oblekt och byt sedan till rosa. Virka 1 fm, 1 fm med nedtag i föregående varv, upprepa
varvet ut, vänd och virka 1 fm i varje m varvet ut, vänd. Virka 1 hst i varje m varvet ut, upprepa i sammanlagt 3 varv = 4 oblekta varv.
Byt till lila och virka lika som för det rosa varvet. Fortsätt virka som ovan tills arbetet mäter ca 23(27)31(35)39(43) cm. Dela nu för
ärmhål: 20(22)24(26)28(30) m till höger framstycke, 40(44)48(52)56(60) m till bakstycke och resterande 20(22)24(26)28(30) m till
vänster framstycke. Virka klart var del för sig.
Vänster framstycke: fortsätt virka randning som tidigare tills arbetet mäter ca 37(41)45(49)53(57) cm, minska 3, 2, 2, 2, 1 m för
halsen (varje varv) = 10(12)14(16)18(20) m. Virka till framstycket mäter ca 40(44)48(52)56(60)cm.
Höger framstycke: virkas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.
Bakstycke: forsätt virka randning som tidigare till arbetet mäter ca 39(43)47(51)55(59) cm, lämna de mittersta 16 m och virka klart
varje axel för sig. Minska 1 m 2ggr för halsen = 10(12)14(16)18(20) m. Forstätt virka tills ärmhålet är lika långt som framstyckets
ärmhål.
Ärmar (båda virkas lika) : virka 26(28)30(32)34(36) m, vänd och virka 1 hst i varje m med start i den 3:e lm från virknålen =
24(26)28(30)32(34) m. Virka randning lika som på koftan men öka samtidigt 1m i var sida på vart 3:e varv tills ärmen mäter ca
14(17)20(23)26(30) cm och därefter på vart 2:a varv tills ärmen mäter ca 25(28)31(35)38(42) cm = 42(46)48(50)52(54) m.
Montering: Sy axelsömmarna, Sy ärmsömmarna och sy i ärmarna. Virka 2 varv fm med lila runt framstycken och hlas. (Om du vill
ha knapphål, virkar du in det på 2:a varvet och virkar sedan ett varv till på det framstycket.) Klipp meterlånga bitar av garnet och virka
fast som snoddar längs båda framstyckena. Knyt ihop koftan.
Lycka Till!

