Virkad kofta "Klara" - korsade stolpar och fastmaskor
Design: www.stickao virka.se, Marie Grahn Josefsson

Material: 750g Bommix Bamboo från Hjertegarn, eller ca 1600m garn med grovlek ca 22m/10cm
(stickning)
Storlek: S (M) L (XL)

Modellens övervidd: ca 92 (100) 108 (116) cm
Hel längd: Längden kan anpassas efter eget önskemål. Modellen i L är 57 cm lång.
Virknål: 3,5
Bakstycke
Lägg upp 74 (82) 90 (98) m och virka stolpar med början i 4:e lm. Totalt 72 (80) 88 (96) stolpar.
V1 3 lm (= 1:a st), * hoppa över 1 m, 1 st i nästa m, sedan 1 st i m som hoppades över *, upprepa *-*
v ut, avsluta med 1 st i sista m.
V2: 1 lm, 1 fm i samma m som lm. Virka därefter fm varvet ut.
Upprepa dessa två varv tills bakstycket mäter ca 53 (54) 55 (56) cm eller önskad längd. När kanten är
virkad tillkommer ca 2 cm på längden i alla storlekar.
Höger framstycke
Lägg upp 44 (48) 52 (56) m och virka stolpar med början i 4:e lm. Totalt 42 (46) 50 (54) stolpar.
Virka mönster enligt varv 1 och 2 på bakstycket. När arbetet mäter ca 46(47)48(49) cm formas
halsringningen, med början på mönstervarv 1, på följande sätt:
Virka sm över de första 12 m. Därefter ett varv korsade stolpar som tidigare.
Minskningsv 1: Virka 1 v fm men vänd när en st återstår på föregående varv.
Minskningsv 2: Virka 1 sm i första fm och därefter korsade stolpar varvet ut.
Virka dessa två minskningsvarv tills du har 30 m kvar på varvet. Därefter virkar du enligt v1 och v2
från bakstycket tills framstycket är lika långt som bakstycket.
Vänster framstycke
Vänster framstycke virkas likadant som höger framstycke upp till halsringningen. Här formas
halsringningen, med början på mönstervarv 1, på följande sätt.
Virka korsade stolpar tills 13 m återstår, virka 1 st i nästa m.
Minskningsvarv 1: Virka 1 sm i första st från föregående varv, därefter fm varvet ut.
Minskningsvarv2: Virka korsade stolpar tills 1 m återstår.
Virka dessa två minskningsvarv tills du har 30 m kvar på varvet. Därefter virkar du enligt v1 och v2
från bakstycket tills framstycket är lika långt som bakstycket.
Virka ihop fram och bakstyckena med fm räta mot räta. Ärmarna virkas sedan direkt från fram- och
bakstyckena, uppifrån och ned.
Börja 19 (20) 21 (22) cm från axelsömmen och virka ca 32 (34) 38 (42) fm på vardera fram- och
bakstycket jämnt fördelat på båda sidor axelsömmen. Totalt 64 (68) 76 (84) fm. Vänd och virka 1 v fm
tillbaks.
Därefter virkas enligt mönstervarv 1 och 2 på bakstycket, samtidigt som det görs minskningar i
sidorna på följande sätt:

Avsluta varje v 1 m före sista m. Se till att de korsade stolparna kommer över varandra, genom att
varannan gång virka 2 st i början av varvet. Minska på detta sätt till du har 38 (38) 40 (40) m kvar.
Fortsätt med mönstervirkningen tills ärmen mäter ca 42 (43) 44 (45) cm eller önskad längd. (prova
dig fram)
Virka ihop ärmar, fram- och bakstycke med fm räta mot räta.
Kanter
Börja vid ena sidsömmen längst ner och virka fm längs alla kanter. Längs framkanten virkar du 2 fm i
stolpvarven och 1 fm i fastmasksvarven. På varv 2 och följand varv ökar du i hörnen längst ner och
längst upp i framkanterna genom att virka 3 fm i hörnmaskan. Du minskar också 2 m i halskantens
rundning och vid axelsömmen genom att virka ihop 2 fm. På varv 4 virkar du 6 knapphål längs höger
framkant genom att virka 2 lm och hoppa över 2 fm. På varv 5 virkar du 2 fm i varje lm-båge. Virka ca
7 v fastmaskor.

