
Från Svarta Fårets blogg 2017 
(ord. art 481)

TILDA, 50% Bomull, 50% Akryl
Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: 6 (6) 7 (7)  nystan



Virkad jacka
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
FRÅN SVARTA FÅRETS BLOGG 2017 (Ord art 481)
___________________________________________________________________________
Storlek: S (M) L (XL)
Bröstvidd: 100 (104) 108 (112) cm
Hel längd: 48 (49) 52 (53) cm
Garnåtgång: 6 (6) 7 (7) n.fg 4 (vit)
 i TILDA 
Virknål: Svarta Fåret 3 mm
Tillbehör: 3 knappar
___________________________________________________________________________
Virkfasthet: 22 stolpar och 12 stolpvarv med virknål 3 = 10 cm. OBS! Kontrollera virkfastheten noga. Virkar du för fast, byt till 
grövre virknål. Virkar du för löst, byt till finare virknål. Stämmer inte virkfastheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång 
kan ändras.
___________________________________________________________________________

Virkförklaringar:
Luftmaska (lm) = Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan, upprepa från X till önskat antal lm.

Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda 
m på nålen.

Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i en m, omslag om nålen, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

Stolpe (st) = Gör ett omslag om nålen, stick ned i en m, drag garnet genom m (3 m på nålen), omslag, drag garnet genom 2 m, 
omslag, drag garnet genom de sista 2 m.

Dubbelstolpe (dst) = 2 omslag om nålen, stick ned i en m, drag garnet genom m (4 m på nålen), drag garnet genom 2 m, omslag, 
drag garnet genom 2 m, omslag, drag garnet genom de 2 sista m. 

Avm i början av v görs genom att man virkar sm över de m som skall uteslutas, i slutet av v endast utesluts de.
Vänd varje v med 2 lm.

Jackan virkas från sida till sida. Mönstret är delbart med 6. Önskas en längre jacka, ökas maskantalet.

JACKA
Bakstycke: Virka upp 108 (108) 112 (112) lm och börja virka i den 4:e m från nålen räknat = 106 (106) 110 (110) st. Virka nu de 
olika mönsterbårderna enl följ: 2 (3) 4 (5) varv med st, 5 varv blommönster enl diagram, 1 v med st, 4 varv gallervirkning (delbart 
med 4+2) enl följ: X 2 st, 2 lm, hoppa över 2 m X, upprepa X – X, 1 varv med st, 5 varv blommönster enl diagram, 1 varv med st, 
2 (2) 3 (3) varv gallervirkning. Uteslut nu 4 m för halsen och fortsätt att virka gallervirkning tills arb mäter 25 (26) 27 (28) cm = 
mitten. Virka nu lika många varv gallervirkning och lägg upp 4 nya m vid halsen. Virka nu jackans andra hälft i samma följd men 
spegelvänt.

Vänster framstycke: Virka upp 108 (108) 112 (112) lm och börja virka i den 4:e m från nålen räknat = 106 (106) 110 (110) st. 
Virka nu de olika mönsterbårderna lika som bak, uteslut 26 (28) 30 (30) m för halsen, på nästa v utesluts 4 m (snedda med 4 lm 
eller 1 dst)). När arb mäter 25 (26) 27 (28) cm = mitten, avsluta.

Höger framstycke: Virkas lika som vänster men år motsatt håll.

Montering och kanter: Sy eller virka ihop axelsömmarna. Virka ett varv med fm längs framkanter och halsringning. Virka ytterl 1 
varv med fm längs höger framkant och gör 3 öglor av lm för knäppning. Den översta görs uppe vid halsen och de andra med ca 10 
cm:s mellanrum. Storleken på öglan beror på knappens storlek. Sy eller virka ihop sidsömmarna men lämna ca 16 (17) 18 (19) cm 
öppet för ärmhål. Virka 1 (1) 2 (2) stolpvarv runt ärmhålet. Virka 1 (2) 3 (4) varv med st längs nederkanten.
Om man önskar en längre jacka och längre ärm virkas ytterl stolpvarv till önskad längd.
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