
Virkad kofta "Happy" - mormorsruta på diagonalen 
Design: www.stickao virka.se, Marie Grahn Josefsson 

 

 



 

Material: Ca 1800 m garn lämpligt för stickor 3-4. 

Storlek: S (M) L (XL) 

Modellens övervidd: ca 92 (100) 108 (116) cm 

Hel längd: Längden kan anpassas efter eget önskemål från ca 46 (50) 54 (58) cm och uppåt. 

Virknål: 3,5 

Koftans bakstycke består av en mormorsuta som är utökad längs kanterna, framst yckena består av 

halva utökade mormorsrutor.  

 

 



Mormorsruta till bakstycket 

Första stolpen på varje varv virkas som 3 lm.  

Alla varv sluts med en sm och sedan virkas sm fram till första lm-bågen. 

Alla stolpar virkas runt lm-bågen på föregående varv. 

Lägg upp 6 lm och slut till en ring. 

V1: 3 st + 3 lm, upprepas 4 ggr 

V2: *3 st + 3 lm + 3 st i lm-bågen, 1 lm*, upprepa * * 4 ggr 

V3: *3 st + 3 lm + 3 st i lm-bågen, 1 lm, 3 st i nästa lm-båge, 1 lm*, upprepa * * 4 ggr 

Fortsätt på detta sätt med 3 st + 3 lm + 3 st i varje hörn, och virka 1 lm mellan lm-bågarna och 3 st i 

varje lm-båge utmed sidorna.  

När rutan mäter 30 (34) 38 (42) cm tar du av garnet och följer instruktionerna nedan. 

 

 

Börja i lm-bågen innanför hörnet och virka st-grupper med 3 st + 1 lm precis som på mormorsrutans 

sidor. 



 

Virka tills sista lm-bågen före hörnet.  

 

På nästa varv börjar du i lm-bågen innanför första st-gruppen.  Fortsätt att minska på detta sätt tills 

du endast har en st-grupp kvar på varvet. 

 

 



Fortsätt på samma sätt på alla fyra sidor av din mormorsruta. När du är klar med detta moment ska 

din ruta se ut som på bilden nedan. 

 

 

Börja i ena hörnet som bilden ovan visar och virka 1 fm i hörnet. Virka sedan 2 lm och 1 fm i sista st 

på nästa st-grupp. Fortsätt runt hela rutan med 1 fm, 2 lm, slut den virkade "ramen" med en sm i  

första fm. 

 

På nästa varv virkar du 2 fm i varje lm båge, hela varvet runt. 



 

Sedan börjar du i ena hörnet och virkar på följande sätt: 3 st + 3 lm + 3 st i samma fm (hörnet), 1 lm 

hoppa över 3 fm, 3 st i nästa fm. Fortsätt med st-grupper på detta sätt fram till nästa hörn, där du 

virkar 3 st + 3 lm + 3 st i samma m. Om maskantalet inte stämmer får du hoppa över 2 eller 4 maskor 

för att komma rätt i hörnet. Virka ett varv runt rutan på detta sätt och ta sedan av garnet. Se till att 

du har lika många st-grupper på alla sidor. 

 

Halv mormorsruta till framstycket 

 

Lägg upp 6 lm och slut dem till en ring.  

V1: 4 lm (= 1 st + 1 lm), 3 st + 3 lm + 3 st om ringen. Avsluta med 1 lm + 1 st om ringen. Vänd 

V2: 4 lm, 3 st + 1 lm i första lm-bågen, 3 st + 3 lm + 3 st i andra lm-bågen, 1 lm + 3 st + 1 lm + 1 st i 

sista lm-bågen. Vänd 



Alla varv framöver börjar med 4 lm + 3 st + 1 lm i första lm-bågen, 3 st + 1 lm om alla lm-bågar utom i 

hörnet, där du gör 3 st + 3 lm + 3 st. I sista lm-bågen på varje varv gör du 3 st + 1 lm + 1 st. 

 

Fortsätt virka tills du har lika många varv som på bakstyckets mittruta. 

Sedan virkar du som på bakstycket. Börja i lm-bågen innanför hörnet och virka st-grupper med 3 st + 

1 lm. Fortsätt så tills du endast har 1 stolpgrupp kvar. Gör likadant på andra sidan. 

 

 

Därefter virkar du ramen runt din ruta. Börja i ett hörn vid framkanten och virka lm-bågar som på 

bakstycket längs tre sidor. När du på nästa varv virkar fm runt ramen så virkar du 2 fm direkt runt 

varje st längs framkanten och därefter 2 fm i varje lm-båge runt resten av arbetet.. 

Virka sedan st-grupper runt hela framstycket precis som du gjorde på bakstycket.  

Virka sedan en likadan ruta till andra framstycket. 

Nu ser dina framstycket ut som nedan. 



 

Lägg framstycket räta mot räta med bakstycket och virka ihop axeln med fm. Lämna ca 15 cm öppet 

mitt bak för nacken. Virka även ihop bakstycket och det andra framstycket. 

Vänd arbetet med rätan utåt och virka ärmarna direkt på fram- och bakstycke, 18 (20) 22 (22) 

stolpgrupper, eller ca36 (40) 44 (44) cm (om du virkar med annan grovlek på garnet. Se till att du får 

lika många st-grupper på var sida om axelsömmen. Första varvet börjar du med 3 lm + 2 st i första 

lm-bågen, andra varvet börjar du med 4 lm och hoppar sedan över första st-gruppen. Virka 5 varv 

med st-grupper. Minska därefter en st-grupp i var sidan genom att hoppa över första st-gruppen och 

vända innan sista st-gruppen. Detta gör du vart 6:e varv 3 ggr. Därefter minskar du vart 4:e varv 5 

ggr. Virka rakt tills önskad längd - 1 cm. Gör inte ärmen för lång. Efter att koftan är hopvirkad ska du 

avsluta med ett extra varv. Om ärmen då är för kort går det lätt att förlänga den genom att virka flera 

varv efter monteringen. 

Virka ihop ärmsömmar och sidsömmar genom att lägga styckena räta mot räta och virka fm runt 

kanterna.  

Virka därefter stolpgrupper fram och tillbaks längs hela nederkanten till önskad längd. Slutligen virkar 

du ett varv stolpgrupper runt hela koftan, men utan 1 lm mellan st-grupperna. Gör likadant på 

ärmarna. 

TIPS! 

Virka in ändarna där det går, under arbetets gång. Fastmasksvarvet runt rutorna är lämpligt att 

utnyttja för att virka in ändar.  

 

 


