2337

Recycled Cotton, 100% återvunnen bomull
Garnalternativ: Stina, 100% kammad bomull
Svea, 50% ull, 50% akryl
Storlek:
Garnåtgång:

XS
14

(S)
(14)

M-L
15 n.fg 05

Virkad kavaj
RECYCLED COTTON, 100% återvunnen bomull
2337
Storlek:		XS
Plaggets mått,
Bröstvidd:		82
Midjevidd:		72
Hel längd:		60
Garnåtgång:
14
Virknål:		
Tillbehör: 		

(S)

M-L

(92)
(84)
(63)
(14)

102
94
65
15

cm
cm
cm
n.fg 05 (oblekt)

Svarta Fåret 4½ mm
3-4 tryckknappar i storlek 17-18 mm alt 5 knappar

Virkfasthet: 15 stolpar (st) med virknål 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till en grövre virknål.
Virkar du för löst, byt till en finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
X – X upprepas.
Varven vänds med 3 lm som motsvarar första stolpen på nästa varv.
Minskning: Virka två stolpar tillsammans (virka 2 st men spar sista genomdraget för varje st, dra till slut genom de 3 m på nålen ).
Ökning: virka två stolpar i samma maska.
KAVAJ
Bakstycke: Lägg upp 77 (86) 95 lm. Virka 1 st i 4:e lm från nålen, därefter 1 st i var och en av följ 1 (3) 1 lm, X hoppa över en l lm, 1
st i var och en av följ 5 st X = 62 (70) 78 st. Avsluta med 4 (5) 5 st. Vänd arb med 3 lm. Fortsätt virka st. OBS! På tredje v minskas 1
st i var sida innanför 1 st. Fortsätt minska på detta sätt vartannat v totalt 4 ggr = 54 (62) 70 st. Virka utan minskningar tills arb mäter
20 (22) 23 cm. Öka nu i var sida vartannat v totalt 3 ggr = 60 (68) 76 st. När arb mäter ca 38 (40) 41 cm minskas för ärmhål enl följ:
Sm till 4:e st, 3 lm, virka 2 st tills, virka tills det återstår 6 st på v, 2 st tills, 1 st, vänd arb med 3 st kvar på v. Fortsätt minska 1 st i var
sida varje varv, totalt 6 ggr. När arb mäter 57 (60) 62 cm virkas var axel för sig. Virka 13 (16) 17 st, vänd arb och virka 2 st tills vid
nacken. Ta av garnet och fäst. Gör likadant för andra axeln.
Vänster framstycke: Lägg upp 45 (50) 55 lm. Virka 1 st i 4:e lm från nålen, därefter 1 st i var och en av följ 5 (4) 3 st, X hoppa
över 1 lm, 1 st i var och en av följ 5 st X = 36 (40) 44 st. Vänd arb med 3 lm. På tredje v minskas lika som på bakst i sidan. Efter
minskningarna finns 32 (36) 40 st. Fortsätt med ökningar och minskningar och intagning för ärmhål i sidan lika som på bakst. När arb
mäter 46 (48) 49 cm finns 26 (30) 34 st på v. Gör intagning för halsringningen. Lämna 12 (13) 16 st och fortsätt virka på de 14 (17) 18
återstående st (om alla minskningar för ärmhålan är gjorda). På andra v efter intagningen minskas 1 st mot halsen 2 ggr vartannat varv.
Ta av garnet när stycket mäter lika som bakstycket.
Höger framstycke: Virkas lika som vänster framstycke men spegelvänt.
Ärm: Lägg upp 34 (39) 44 lm löst och slut till en ring. Virka 3 lm, 1 st i var och en av följ 3 lm, X hoppa över 1 lm, 1 st i var och en
av följ 4 st X, v ut = 28 (32) 36 st. Virka ärmen runt men det är viktigt att man vänder arb (med 3 lm) så att man virkar vartannat v
från avigs och vartannat v från räts. Avsluta varje v med 1 sm i första st. Det gör att man får samma struktur som bak och framstycken
samt att varvbytena blir i rak linje ovanför varandra. Från 4:e v ökas 1 m i början av varje v totalt 15 ggr, därefter vartannat v tills
ärmen mäter 44 (46) 47 cm. Virka nu fram och tillbaka. Minska på andra v 2 st i var sida genom att virka två st tills 2 ggr (börja v med
4 lm = dst, 2 st tills, 2 st tills, virka tills det återstår 5 st, 2 st tills, 2 st tills, 1 dbst som kantmaska). Minska på detta sätt varje v till
ärmen mäter 62 (64) 65 cm. Ta av garnet och fäst tråden. Virka en till likadan ärm till.
MONTERING
Lägg bakstycket och framstycken med rätan mot räta. Virka ihop från avigsidan. Axelsömmarna virkas ihop med sm i varje st med
genomtag i båda stycken samtidigt. Sidsömmarna virkas ihop genom att virka en sm genom båda stycken, X 3 lm, sm genom båda
stycken på lagom avstånd från första sm X. De 3 lm gör att det blir en flexibel och lite smidigare ”söm”. Virka fast ärmarna på samma
sätt som sidsömmarna.
Krage: Virka 76 (86) 94 st runt halsringningen. Virka totalt 5 (5) 6 v. Virka sedan ett uddvarv runt kragen från rätsidan. Uddvarv
virkas runt hela koftans rätsida.
Uddvarv: Börja v med sm i kragens kant, 3 lm, virka 1 st i den första av de 3 lm, sm i kragen med lagom avstånd från första sm.
Ficklock: Lägg upp 19 (23) 23 lm.
Varv 1: 1 st i 4:e lm från nålen, 15 (19) 19 st, vänd.
Varv 2: X 3 lm, 1 st i den första av de 3 lm, sm i 4 e st X, upprepa 3 (4) 4 ggr. Ta av garnet och fäst. Sy fast ficklocken på
framstyckena med två trådar av garnet (dela garnet).
Sy fast 3-4 stora tryckknappar för knäppning alt sy i 5 knappar på vänster sida. Använd uddkanten som knapphål.
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande

