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Virkad väst i Lowisa

Storlek: 4-6-8-10 år
Plaggets övervidd: ca 60-64-68-72 cm
Längd: 30-33-36-39 cm
Garnåtgång: Lowisa färg 06 150-200-200-250 gram
Virknål: 8.00 mm
Virkfasthet: ca.  10 st x 6 varv = 10 x 10 cm

Bakstycke:
Lägg upp 31-33-37-41 lm + 2lm ( vändmaskor). 
Varv 1: Virka stolpar i varje lm, 1.a st med nertag i 4.e lm från nålen. 
Varv 2 och alla varv: 2lm hoppa över 1 st, *1 st i var st* avsluta med 1 st i 2:a lm. Upprepa mellan *-*.
När arbetet mäter 15-17-19-21 cm minskas för ärmhål i båda sidor med 2,1,1 m. Minska på varje varv med sm över m 
i början på varvet och lämna m ovirkade i slutet på varvet. Virka rakt upp tills ärmhålen är 15-16-17-18 cm. Virka 6 st i 
var sida för axlarna och låt rest m vara för halsen.
Framstycke: 
Lägg upp 15-16-17-19 + 2 lm och virka som på bakstycket. Minska för ärmhål i ena sidan som bak. När ärmhålen är 
11-12-13-14 cm minskas för halsringningen på varje varv med 4,1,1m-4,1,1m-4,1,1,1m-4,2,1,1m. Virka rakt upp tills 
fram och bakst. är lika långa. 
Virka det andra framstycket lika men åt motsatt håll.
Montering:
Fäst trådar. Sy ihop axlarna. Virka fm runt ärmhålen. Sy ihop sidorna. Virka fm runt halskanter, framkanter och nertill 
längs fram och bakstycke.
Knytband: 
Virka med dubbelt garn vid 1:a minskningen för halsen, på båda framstyckena,  en lm- kedja av ca 15 lm klipp av gar-
net och dra genom m. Gör en knut. 

Upprepa detta tills 
önskat antal lm.

Stick ner nålen genom båda maskbå-
garna på 
föregående varvs m.

Dra upp 1 ögla (2m på nålen), 1 omtag, 

Dra garnet genom båda m.

1 omtag om nålen                tag ner i föregående varvs 
                                           båda maskbågar, 

1omtag,                        dra garnet genom de 2 första m på nålen,
   nytt omtag

dra garnet genom de rest 2 m på nålen

Luftmaska (lm)
Gör en ögla av garnet

stick virknålen i öglan, 
1 omtag om garnet

Fast maska (fm) Stolpe (st)
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