
Virkad kofta med mormorsränder  
 

 

 

Garnåtgång: 500-650 g blandade garner med stickfasthet 26-28 m. Ca 2000-2400 m beroende på 

garn och storlek. 

Virknål: 3,5 mm 

Storlekar: S (M) L 

Bystvidd (ca-mått): 90 cm (100 cm) 110 cm 



Längd: Efter eget önskemål. Modellen i M är ca 85 cm lång 

Fram- och bakstycke 

Koftan virkas från halsen och nedåt med raglanskärning. 

Lägg upp 67 lm. Börja i 3:e lm från nålen. 

V1: Börja i 3:e lm från nålen = 1 st. Virka 2 st i samma lm, 1 lm, hoppa över 3 lm. *3 st i nästa lm, 

hoppa över 3 lm*. Upprepa *-* varvet ut och avsluta med 3 st i sista lm. 

V2: 4 lm (= 1 st + 1 lm), 3 st + 3 lm + 3 st i nästa lm-båge (raglanökning), *1 lm 3 st i nästa lm-båge* 2 

ggr, 1 lm, 3 st + 3 lm + 3 st i nästa lm-båge, *1 lm 3 st i nästa lm-båge* 8ggr, 1 lm, 3 st + 3 lm +3 st i 

nästa lm-båge, *1 lm 3 st i nästa lm-båge* 2 ggr, 1 lm, 3 st + 3 lm + 3 st i nästa lm båge. Avsluta med 1 

lm och 1 st i sista m från föregående varv. 

V3: 3 st i 1:a lm-bågen, 1 lm. Därefter virkas 3 st + 3 lm + 3 st i 3-lmbågarna och 1 lm + 3 st i 1 lm-

bågarna. Det ska nu vara 4:a raglanökningar på varvet.  

 

Varv 3 påbörjat med de två första raglanökningarna. 

Fortsätt på samma sätt tills du virkat 8 varv totalt. Ta av garnet.  

 

 

 

 

 

 

 



Tag en ny tråd och virka 16 lm, fortsätt därefter där du tog av garnet och virka på samma sätt som 

tidigare. 

 

 

 I slutet av varvet virkar du 18 lm och vänder. Starta i 3:e lm från nålen och virka st-grupper om 3 st + 

1 lm precis som på startvarvet. I slutet av varvet fortsätter du med st-grupper i lm-kedjan. Du har nu 

format halsringningen fram. 

 



 

Fortsätt att virka oket, med raglanökningar tills stycket mäter 18 (20) 22 cm från mitt på axeln.  

 

Därefter virkar du mormorsränder på fram- och bakstyckena (styckena virkas ihop under ärmhålen) 

och låter ärmmaskorna vila.   

 



På varv fem från ärmhålet ökas vart 5:e  varv genom att i lm-bågen mitt i sidan virka 2 st + 2 lm + 2st. 

Öka på detta sätt 3 (4) 5 gånger. Fortsätt virka tills koftan är 80 (83) 86 cm lång från axeln och ner. 

Ärmar 

Ärmen virkas fram och tillbaks direkt på ärmhålet och nedåt.  

Börja under ärmen och virka st-grupper och lm som på övriga koftan längs hela ärmhålet. På 5:e 

varvet börjar du minska genom att du virkar 2 lm och hoppar över 1:a st gruppen. I slutet av varvet 

virkar du 1 hst i första m från föregående varv utan att virka någon lm innan. På nästa varv virkar du 4 

lm (= 1 st + 1 lm) och fortsätter med st-grupper varvet ut. Avsluta med 1lm + 1 st i sista m Denna 

minskning görs vart 5:e varv tills du har13-14 st-grupper kvar. Prova koftan för att se hur lång ärmen 

ska vara. Virka tills ärmen är 2 cm kortare än du vill ha den. 

Lägg ärmarna räta mot räta och virka ihop dessa med fm ända upp till ärmhålen.  

Virka 6-7 varv med fastmaskor längs nederkanten på ärmen efter att du virkat ihop den, virka 1 fm i 

varje stolpe, men hoppa över lm-bågarna. 

Fram- och nederkant 

Börja framkanten längst ned mitt för "sidsömmen". Virka 6-7 varv med fastmaskor, 1 fm i varje 

stolpe, men hoppa över lm-bågarna. I nedre hörnen och vid halsringningen virkas 3 fm i hörnet på 

första varvet, därefter 3 fm i mittersta fm. Längs framkanterna virkas 2 fm i varje st-varv. I nacken 

minskas mitt för raglanökningarna genom att virka 2 fm tills. 

Knapphål görs på hö framstycke på varv 3. Virka 2 lm, hoppa över 2 m. På nästa varv virkas 2 fm om  

lm-bågen. 



  

 

 

 


