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Förklaring:
Fram och bakstycke är lika breda, ingen minskning för hals och ärmar, 
utan helt fyrkantiga. Bakstycket är lite längre (fler fm-varv). De mörkgrå 
partierna är fastmaskevarv, de ljusgrå gallermönster.
Framstycke nere = 10 varv fm
Bakstycke nere = 12 varv fm
Fram- och bakstycke uppe = 2 varv fm
Ärm = 4 varv fm
Smileyn fick ersätta döskallen, diagram på den hittas här (där jag också 
fått inspirationen). Döskallen virkas på klassisk filévis - 1 ruta på 
diagrammet = 1 ruta i gallermönstret.

Tillvägagångssätt:
Virka alla delar nedifrån och upp. 
Öka på ärmarna på följande sätt:
varv 1-4: fm
varv 5: vanligt gallermönster
varv 6: börja med [3 lm, 1 st] i sista stolpen från föregående varv, avsluta med [1 
st, 1 lm, 1 st] i 2:a lm från föregående varvs 3 lm
varv 7: vanligt gallermönster
varv 8: samma som varv 6 osv tills ärmen är så bred som du vill ha den för att 
passa vid axeln
Virka sedan vanligt gallermönster tills ärmarna har önskad längd.

Montering:
- Sy ihop vid axlarna
- Sy fast ärmarna från mitten och ut på det monterade 
fram- och bakstycket
- Sy igen ärmar och sidor
- Fäst alla trådar (tråååkigt)
Klart!

Mönsterdelar:

Framstycke Bakstycke Ärm x 2

Gallermönster
Jag virkar gallermönster så här: 
varv 1: lägg upp jämnt antal lm + 1
varv 2: 3 lm, hoppa över 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st osv till slutet 
på varvet
varv 3-?: 3 lm, hoppa över 1 lm, 1 st, 1 lm, 1 st, 1 lm, 
avsluta med med 1 st i 2:a lm från föregående varvs 3 lm.

Garn: Kempes 8/4, 100% merceriserad bomull, 200 g = 660 m (50 g = 165 m)
Virknål: 2,5

Fler bilder hittas på pratamedrut.se/blog/virkad-doskalletroja/
Färdiga alster får gärna säljas!
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