
Virkad tröja
summerstyle

Pratamedrut.se

Garn: Falkgarn Emma. 100% Bomull. 100g/340 meter. Nål: 2,5 mm.



Sval och skön tröja för somriga kvällar



Tillvägagångsätt
Innan du börjar: Mät en tröja du gillar för att få fram rätt mått på kropp och 
ärmar.

Tröjan virkas i 4 delar, fram- och bakstycke samt 2 ärmar. När fram och 
bakstycke monterats virkas 3 varv fastmaskor jämnt fördelat runt 
halslinningen. 

Det som gäller för samtliga delar är att första varvets luftmaskor ska vara 
jämnt delbart med 6.

Jag sydde ihop mina delar, det går så klart att virka ihop dom också.



Delarna
 Framstycke Bakstycke   Ärmar



Diagrammen
Det är 3 olika diagram. 

1. Fram och bakstycke. Första varvets luftmaskor ska 
vara jämnt delbart med 6.

2. Halslinning fram och bak, hur minskningen ska göras 
för både höger och vänster sida.

3. Ärmar. Även är är första varvets luftmaskor jämnt 
delbart med 6.

Symbolerna



Fram- och bakstycke
Varv 1-4 virkas bara i början på 
varje stycke.

Efter varv 9 fortsätter du således 
med varv 5 osv tills du uppnår 
önskad längd. Avsluta med ett 
ojämnt varv.

Jag gjorde bakstycket något längre 
än framstycket, men totalt lika 
långa med halslinning. Detta gav 
att halslinningen blev lite djupare 
fram än bak. 



Halslinning

Höger sida virkas med fördel utan att ta av tråden medan vänster sida börjas 
med ny tråd och smygmaska.

Diagrammet visar inte exakt hur halslinningen ska se ut, mät hur du önskar 
den.



Ärmar
Varv 1-4 virkas även här bara i 
början på varje ärm.

Efter varv 16 fortsätter du således 
med varv 5 osv tills du uppnår 
önskad bredd. Avsluta med ett 
ojämnt varv. 

Om du uppnår önskad bredd före 
längd så virka enbart varv 5-7 
tills önskad längd uppnås.

Om du vill att bredden ska öka 
snabbare kan du välja att hoppa 
över varv 6-7 och 8-9 



Montering + halslinningen
Jag blockade mina delar före montering.

Sy eller virka ihop axlarna. Virka fastmaskor jämnt fördelat runt hela 
halslinningen. Känns efter så att det inte blir för stumt eller för löst. 
Virka sedan 2 varv fastmaskor till, inga ökningar eller minskningar.

Sy eller virka sedan fast ärmarna på “kroppen” och avsluta med att sy eller 
virka ihop ärmar och långsidor.

Klart.

Lycka till!!


