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Jag använde 750g blandade bomullsgarner med stickfasthet ca 25-28 m/10 cm. Åtgång ca 2250 m 

garn. I min kofta har jag använt Catania, Mandarin Petit, Tilda och en del blandade 8/4 virkgarner.  

Koftan är virkad med virknål 3,5. 

Storleken på min kofta är M/L. Bystvidden är 100 cm, och längst ner är vidden ca 130 cm. Längden är 

drygt 90 cm.  

För en S/M är det lagom med 8 rutor, för M/L 9 rutor och för en L/XL är det lagom med 10 rutor. 

Mormorsruta 

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  

V4: *3 st + 3lm + 3st i lm-bågen, 1 lm, 3 st i nästa lm-båge, 1 lm, 3 st i nästa lm-båge, 1 lm*, upprepa 

* * 4 ggr. 

Fram- och bakstycke 

Koftan virkas från ärmhålen och nedåt. Börja med att göra mormorsrutor som virkas/sys ihop till en 

lång remsa. Jag gjorde 9 rutor som mätte ungefär 90 cm ihopvirkade.  

 

Lägg rutorna så att du får två framstycken och 1 bakstycke, bakstycket är bredare än framstyckena 

eftersom det sedan ska virkas en kant längs framkanten på koftan.  

Om man använt 8 mormorsrutor får du knappt 2 rutor till varje framstycke och lite mer än 4 rutor till 

bakstycket. Vid 9 rutor blir det 2 rutor till framstyckena och 5 till bakstycket. Vid 10 rutor blir det 

knappt 2,5 rutor till framstyckena och ca 5,5 rutor till bakstycket.  

Om du lägger ut arbetet ser du ganska enkelt var sidorna ska vara. 

Längs ena kanten av de hopvirkade mormorsrutorna virkade jag ett varv fm, 1 fm i varje st och 1 fm i 

lm-bågen mellan st-grupperna. Sedan virkade jag mormorsränder.  

Första stolpen på varje varv virkas som 3 lm. 

V1: 3 st i första m, 1 lm, hoppa över 2 m, *3 st, 1lm, hoppa över 2 lm*, upprepa * * varvet ut och 

avsluta med 3 st i sista m. Vänd 

V2: 1 st + 1 lm i första st, *3 st i lm-bågen, 1 lm*, upprepa * * varvet ut och avsluta med en stolpe i 

sista m.  

V3:  * 3 st i lm-bågen, 1 lm*, upprepa * * varvet ut och avsluta med 3 st i sista lm-bågen. 



Öka vart 3:e varv genom att i lm-bågen mitt i sidan virka 2 st + 2 lm + 2st. Detta gör du 4 ggr. Därefter 

ökar du vart 5:e varv 2 ggr. 

 

Upprepa varv 2 och 3 tills arbetet uppnått önskad längd. Jag virkade tills stycket var drygt 60 cm.  

Bakstycke från armhål och uppåt 

V1: Hoppa över yttersta lm-bågen och 1 st-grupp och börja med mormorsränder i nästa lm-båge på 

bakstycket.  

V2: Vid vändningen minskas genom att du gör 2 lm och hoppar över den första lm-bågen. Vid slutet 

av varvet gör du ingen lm, utan avslutar med en stolpe i sista m.  

V3: 2 lm, hoppa över första lm-bågen. Vid slutet avslutar du med en stolpe i sista m. 

Därefter virkar du mormorsränder rakt upp tills överdelen mäter ca 22 cm i alla storlekar.  

Vänster framstycke 

Virka mormorsränder och minska för ärmhål precis som på bakstycket. Efter 5 varv minskar du för 

halsringning på samma sätt som för ärmhål men i motsatt sida. Denna minskning görs vart 3:e varv 

tills du har 6 st-grupper kvar. Virka rakt upp tills framstycket är lika långt som bakstycket. 

Höger framstycke virkas på samma sätt, men åt motsatt håll. 



Virka ihop fram- och bakstycke räta mot räta. 

Framkant och krage 

Börja framkanten ca 5 rutor från axeln. Virka mormorsränder längs hela sidan, nederkanten och 

andra sidan tills 5 rutor före axeln. Lagom är att virka en st-grupp i varje varv som börjar med luft-

maskor eller en stolpe + 1 lm. Där intagningar är gjorda får man prova sig fram så att det blir lagom. I 

hörnen längst ned virkas 3 st + 3 lm + 3 st.  

Virka 5 varv med mormorsränder. Därefter virkas 5 varv med fastmaskor, 1 fm i varje stolpe, men 

hoppa över lm-bågarna. I nedre hörnen virkade jag 5 fm i lm-bågen på första varvet, därefter 3 fm i 

mittersta fm.  

Vill du ha knapphål görs dessa på hö framstycke. Virka 2 lm, hoppa över 2 m. På nästa varv virkas 2 

fm om lm-bågen. Jag gjorde 5 knapphål på varv 4. Det översta satte jag vid överkanten på 

mormorsutorna och de nedersta ca 30 cm från nederkanten.  

Kragen virkas på samma sätt som nederkanten, med början precis intill avslutingen på framkanten. 

Ärmar 

Virka 47 lm.  

V1: Starta i 4:e lm och virka där 2 st, 1 lm, *hoppa över 3 lm, 3 st i nästa m, 1lm*, upprepa * * varvet 

ut och avsluta med 3 st i sista lm. 

V2: 4 lm, hoppa över 1:a st-gruppen, därefter 3 st + 1 lm tills varvet är slut.  

V3: 3 st i + 1lm i alla lm-bågar.  

Ökningar görs vart 3:e varv genom att istället för 1 st + 1 lm, virkar du 3 st + 1 lm. Öka tills du har ca 

23 st-grupper på varvet. När ärmen mäter mellan 40 och 48 cm (beroende på storlek) görs 

intagningar för ärmkullen. Börja i 3:e stolpgruppen från sidan och virka 2 lm i den första st, sedan 

görs st-grupper varvet ut, tills du har 3 stolpgrupper kvar på varvet. Avsluta med en stolpe i den sista 

stolpen i den gruppen. På varven därefter minskar man genom att göra på samma sätt som första 

varvet, men du börjar i den 2:a stolpgruppen på varje varv. Minska på detta sätt tills du har 5-6 

stolpgrupper på varvet.  

Virka eller sy ihop ärmen räta mot räta. Därefter virkar du 4-5 varv fm längst ner på ärmen. 

Montering 

Virka ett varv fm runt ärmhålen, så att detta håller ihop lite bättre. Därefter läggs ärmen räta mot 

räta i ärmhålet och virkas ihop med fm.  

Sy fast ändarna på framkanten mot koftan, så att de hamnar framför kragen. Sy sedan fast kragen 

bakom framkanterna mot koftan. 

Och till sist: fäst alla trådar.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


