Virkad tröja
By Pratamedrut

Fler bilder hittar du på pratamedrut.se/blog/virkad-troja/
Färdiga alster får gärna säljas!

Garn: Camilla cotton (YP), 100% merceriserad bomull, 50 g = 125 m
Virknål: 3 mm

Mönsterdelar:
Fram- och bakstycke (x2)

Storlek och uppskattad garnåtgång Storlek ärm:
(bredd x längd kropp):
(bredd x längd dubbelvikt ärm)
A

36 cm x 66 cm

400 g

A, B 14 cm x 20 cm

B

41 cm x 66 cm

450 g

C, D 18 cm x 20 cm

C

45 cm x 66 cm

500 g

E, F

D

50 cm x 66 cm

550 g

G, H 26 cm x 20 cm

E

54 cm x 66 cm

600 g

F

59 cm x 66 cm

650 g

G

63 cm x 66 cm

700 g

H

68 cm x 66 cm

750 g

22 cm x 20 cm

Förklaring:
Fram och bakstycke är lika breda, ingen minskning för
ärmar men sista varvet består av stolpar, halvstolpar,
fastmaskor och luftmaskor för att få en liten rundning.
De mörkgrå partierna representerar stolpvarv, de ljusgrå
spetsmönstret.

Ärmar (x2)

B

92 lm

C, D

82 lm

Beskrivning
Virka alla delar nedifrån och upp.
Vändningsluftmaskorna räknas alltid som stolpe genom hela
mönstret
1 mönsterrapport = 6 varv stolpar och 13 varv spetsmönster

C

102 lm

E, F

92 lm

Se diagram på nästa sida.

D

112 lm

G, H

102 lm

E

122 lm

F

132 lm

G

142 lm

H

152 lm

Guide luftmaskor första varvet:
Tröja
A
82 lm

Ärmar
A, B

72 lm

Storlekstips:
Matcha ihop den storlek på tunika med den storlek på ärm
som passar dig bäst.
Tips för kortare tunika:
Minska antalet mönsterrapporter (1 mönsterrapport = 19 cm)
Minska antalet rader med stolpar i mönsterrapporten (så att
varje mönsterrapport blir kortare)
Minska antalet rader med spetsmönster i mönsterrapporten
(så att varje mönsterrapport blir kortare)

Fram- och bakstycke
Lägg upp önskat antal luftmaskor (se guide), virka 4
mönsterrapporter = 78 varv (inkl luftmaskvarv)
Varv 79 - 81: stolpar
Varv 82: 14/19/24/29/34/39/44/49 st, 1 hst, 1 fm, 50 lm, 1 fm,
1 hst, 14/19/24/29/34/39/44/49 st. (resp. /siffra/ = resp. storlek)

Ärmar
Lägg upp önskat antal luftmaskor (se guide), virka
1 mönsterrapport = 20 varv (inkl luftmaskvarv)
Varv 21 - 23: stolpar

Montering:
- Sy ihop vid axlarna över stolparna (lämna hst, fm och lm
öppet för halslinning.
- Sy fast ärmarna från mitten och ut på det ihopsydda fram- och
bakstycket (markera gärna start och slut för jämnare resultat)
- Sy igen ärmar och sidor
- Fäst alla trådar
Klart!

Diagram
mönsterrapport

