2532

Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Storlek:
2 (4)
Garnåtgång: 7 (8)
6 (7)

6
8
8

(8) år
(9) n.fg 571, 581, 582 alt
(10) n.fg 571, 572

Virkad barntröja
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
2532
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång,
Bredrandig:

2

(4)

6

(8)

år

62
36

(66)
(38)

70
40

(76)
(44)

cm
cm

3
2
2

(4)
(2)
(2)

4		
3		
3		

(5)
(3)
(3)

n.fg 1 (smaragdgrön 582)
n.fg 2 (mintgrön 581)
n.fg 3 (kornblå 571)

Smalrandig:

5
1

(6)
(1)

7		
1		

(8)
(2)

n.fg 1 (ljusblå 572)
n.fg 2 (kornblå 571)

Virknål:
Tillbehör:

Svarta Fåret 3½ mm
3 knappar		

Virkfasthet: 28 m mönstervirkning med virknål 3½ = 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.
Mönster:
V1: 2 lm, hoppa över 1:a st X 1 fm i nästa st, 1 lm, hoppa över 1 st X, sluta med 1 fm, vänd.
V2: 2 lm X 1 fm om lmb, 1 lm X, sluta med 1 fm, vänd.
Upprepa varv 2.
Randning:
För smalrandig tröja virkas resår och ytterligare 6 v med fg 1 och därefter 1 v med fg 2, därefter upprepas X 15
v med fg 1, 1 v med fg 2 X.
För bredrandig tröja virkas resår och ytterl 7 v med fg 1 och därefter upprepas X 16 v med fg 2, 16 v med fg 3,
16 v med fg 1 X.
TRÖJA
Framstycke: Virka 80 (86) 92 (98) lm. Stick ner i 4:e lm från nålen och virka 1 st, därefter 1 st i varje lm = 78
(84) 90 (96) st totalt (lm först på v räknas som en st), vänd varje v med 3 lm. Virka därefter reliefstolpar där
varannan st görs med nedtag bakifrån om st på föregående varv och varannan st med nedtag framifrån om st på
föregående varv (reliefstolpe bakifrån och reliefstolpe framifrån som bildar resår). Virka resår på detta sätt i 4
cm (båda modellerna, alla storl).
Efter resåren virkas mönster enl ovan. På första v efter resåren ökas 10 fm jämt fördelat över v, ökning görs
genom att inte hoppa över en st i mönstret men ändå göra lm.
När arb mäter 19 (21) 23 (27) cm delas det och var sida om halssprundet virkas för sig. Sätt en markering i
mitten och lämna ovirkat över 4 m (1 fm, 1 lm, 1 fm, 1 lm) i mitten. Efter 3 cm görs intag för ärmhål i var sida
över 1 fm + 1 lm (1 fm + 1 lm) 1 fm + 1 lm + 1 fm + 1 lm (1 fm + 1 lm + 1 fm + 1 lm) = 2 (2) 4 (4) minskade
m i var sida. Fortsätt virka tills arb mäter 30 (33) 36 (40) cm. Runda för halsringning enl följ: Virka inte över
de 4 (5) 6 (7) fm närmast halsringningen. Minska 1 fm vartannat v mot halsen genom att virka 2 fm tills innan
man fortsätter med mönstret. Minska tills 12 (13) 14 (15) fm återstår. När arb mäter 35 (38) 41 (45) cm, tag av
garnet och fäst. Virka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Bakstycke: Virka lika som framstycket men dela inte arb för halssprund utan fortsätt tills ärmhålet mäter 8 (9)
10 (10) cm. Gör ringning för nacken genom att virka 14 (15) 16 (17) fm, vänd. Minska 1 m vartannat v tills 12
(13) 14 (15) fm återstår. Fortsätt virka tills arb mäter lika som framstycket. Gör andra sidan lika men åt motsatt
håll.
Ärm: Virka 46 (48) 50 (52) lm och slut till en ring med 1 sm. Virka 3 lm och därefter 45 (47) 49 (51) st. Slut
varje v med sm och börja nästa v med 3 lm. Vänd arb och virka fram och tillbaka trots att man virkar runt. Gör
resår lika som på bak- och framstycket i 4 cm. På första v efter resåren ökas 5 m, fortsätt virka fram och tillbaka
men slut varven med sm och börja nästa v med 1 lm.

Gör en markering (undersidan av ärmen). När arb mäter 6 cm ökas 1 fm + 1 lm på ena sidan av markeringen
genom att virka 1 fm + 1 lm + 1 fm + 1 lm om samma lm, öka vart 6:e v varannan gång på vänster sida om
markeringen och varannan gång på höger sida om markeringen tills det finns 74 (78) 82 (86) m. När ärmen
mäter ca 26 (31) 34 (38) cm lämnas det öppet rakt ovanför markeringen och man virkar fram och tillbaka
istället för runt utan att försluta varven med sm tills ärmen mäter 27 (32) 36 (40) cm. Virka en likadan ärm till.
MONTERING
Sy ihop axlarna och sidsömmarna.
Halsringning: Utmed vänstra sidan av halssprundet virkas 2 varv av st (ca 1 st per varv/fm), första varvet virkas
från avigsidan.
Utmed högra sidan av halssprundet virkas 2 varv av st (första varvet virkas från rätsidan) men på andra varvet
görs 3 knapphål jämt fördelat genom att virka 1 lm och hoppa över 1 st. Virka därefter ett varv med fm (fm i st
och fm om lm).
Krage: Börja utmed det första varvet på halssprundskanten från rätsidan och virka 3 lm, därefter 1 st i varje fm
tills man kommer till första varvet på nästa halsringningskant, virka de sista 3 st tills och vänd med 3 lm. Virka
ytterligare 7 st-varv och minska en st i var sida varje varv genom att virka 2 st tills i början och slutet av varven.
Design och beskrivning:
Elisabeth Nyman
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

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
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