
teetee Bamboo&Co

Produktkod: BAM131



Naomi kofta

Modell: Outi Markkanen
Storlek: S-M-L-XL
Plaggets mått: övervidd 90-98-106-114 cm, hel längd 53-55-57-59 cm,
ärmens innerlängd 45-45-46-46 cm
Garnåtgång: teetee Bamboo&Co, grått (1172), 500-550-600-650 g (52
% bambuviskos, 48 % bomull,  50 g / 140 m)
Garnalternativ: teetee Hilla  (100% bomull, 50g = 180 m)
Virknål: nr 3 eller den nål du behöver för att få exakt virkfasthet
Mönstervirkning: stolpar (st) och mönstervirkning enligt beskrivningen
Virkfasthet: 22 st = 10 cm, stolpens höjd 1 cm
Tillbehör: 6 knappar

Dubbelstolpe (dst): gör 2 omslag om nålen, stick ner nålen i maskan på föregående varv, gör ett omslag och dra
garnet genom maskan (det finns 4 öglor på nålen), * gör ett omslag och dra garnet genom 2 öglor *, upprepa *-*
ännu 2 gånger.
Stolpe (st): Gör ett omslag, stick ner nålen i maskan på föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom
maskan, (det finns 3 öglor på nålen), gör ett omslag och dra genom 2 maskor (det finns 2 öglor på nålen) gör ett
omslag och dra genom båda 2 öglorna.
Halvstolpe (hst): Gör ett omslag, stick ner nålen i maskan på föregående varv, gör ett omslag och dra garnet
genom maskan (det finns 3 öglor på nålen), gör ett omslag och dra genom alla öglorna.
Minskning: Gör ett omslag, stick ner nålen i maskan på föregående varv, gör ett omslag och dra garnet genom
maskan (det finns 3 öglor på nålen), gör ett omslag och dra genom 2 maskor (det finns 2 öglor på nålen), gör en
stolpe till på samma sätt halvvägs, gör ett omslag och dra garnet genom alla öglorna.
Ökning: Virka 2 st i samma m

Snäckvirkning: maskantalet är delbart med 6 + 1. Det finns 7 dst i en snäcka.
Varv 1 (räts): Virka 7 dst i 3:e lm från nålen, hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m, *hoppa över 2 m, 7 dst i nästa m,
hoppa över 2 m, 1 fm i nästa m*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 2 (avigs): 3 lm,* virka 1 st genom att sticka ner nålen bakifrån från höger till vänster runt den yttersta dst i
snäckan och gör st halvvägs färdig så att du inte drar garnet igenom öglan sista gången, gör likadana st i 2 följande
dst, gör ett omslag och dra garnet genom alla m på nålen (= 3 st tills), 2 lm, 1 fm bakifrån den mittersta dst i
snäckan, 2 lm, 3 st tills i 3 sista dst i snäckan*, upprepa *-*, 1 st i sista m på varvet.
Varv 3: 1 lm, *7 dst i fm från föregående varv, 1 fm mellan de ihopvirkade st*, upprepa *-*, 1 fm i sista m.
Upprepa varv 2-3.
St-varv: Virka 3 lm i början av varvet (=1 st), virka 1 st i varje m.

Fram- och bakstycke
Virkas som ett stycke ända till ärmhål
Virka 181-199-217-235 lm med dubbelt garn. Fortsätt i snäckvirkning med enkelt garn (= 30-33-36-39 snäckor). När
arb mäter 22-22-24-24 cm, avsluta med ett varv från avigs och fortsätt med st-varv. Öka jämnt fördelat på 1:a varvet
5-4-4-3 st per följande 7-8-9-10 snäckor, 9-9-7-7 st per följande 16-17-18-19 snäckor och ytterligare 5-4-4-3 st per
följande 7-8-9-10 snäckor.
= 200-216-232-248 st
När arb mäter 33-34-35-36 cm, sätt märktrådar mellan framstycket (= 50-54-58-62 st), bakstycket (= 100-108-1-
6-124 st) och andra framstycket (= 50-54-58-62 st) och virka fram- och bakstyckena för sig.

Framstycke
Virka st, tills det återstår 9-9-10-10 st före märktråden, gör minskning, gör minskning, 1 st. Vänd arb. Virka 3 lm, gör
minskning, virka st varvet ut. Minska ytterligare 1 st i ärmhålskanten innanför 1 st sammanlagt 3-4-4-5 ggr varje varv.
= 40-42-46-48 st
Virka st tills ärmhålet mäter 10-11-12-13 cm. Börja med halsen.

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/BAM131_iso.jpg


Börja från ärmhålssidan:
Varv 1: Virka st, tills det återstår 13-13-15-15 st på varvet, virka 1 hst, 1 fm, 1 sm, vänd arb.
Varv 2: Virka sm fram till hst, virka 1 fm i nästa m, 1 hst, virka st varvet ut.
Varv 3: Virka st, tills det återstår 2 st på varvet, virka 1 hst, 1 fm, vänd arb.
Varv 4: Virka sm fram till 1:a st, virka 3 lm, gör minskning, virka st varvet ut. Vänd arb.
Fortsätt med att minska 1 st varje varv innanför 1 st i kanten, tills det återstår 18-20-22-24 st.

Börja från framkanten:
Varv 1: Virka sm i 11-11-13-13 st, virka 1 fm, 1 hst, virka st varvet ut. 
Varv 2: Virka st, tills det återstår 2 st på varvet, virka 1 hst, 1 fm, vänd arb.
Varv 3: Virka sm fram till hst, virka 1 fm i nästa m, 1 hst, virka st varvet ut.
Varv 4: Virka st, tills det återstår 3 st på varvet, gör minskning, 1 st.
Fortsätt med att minska 1 st varje varv innanför 1 st i kanten, tills det återstår 18-20-22-24 st.
När ärmhålet mäter 18-19-20-21 cm, börja med minskningarna för axeln.

Börja från axelsidan:
Varv 1: Virka sm i 4-5-5-6 st, 1 fm, 1 hst, virka st varvet ut. 
Varv 2: Virka 6-6-7-8 st, 1 hst, 1 fm. Klipp av garnet och dra genom m.

Börja från halssidan:
Varv 1: Virka st, tills det återstår 6-7-7-8 st, virka 1 hst, 1 fm, 1 st, vänd arb.
Varv 2: Virka sm i 8-8-9-10 m, virka 1 fm, 1 hst, virka st varvet ut. Klipp av garnet och dra genom m.

Andra framstycket
Börja från ärmhålet och virka 1 st i 5:e-5:e-6:e-6:e st från märktråden, gör minskning, gör minskning, virka st varvet
ut. Virka på samma sätt som första framstycket.

Bakstycke
Virka 1 st i 5:e-5:e-6:e-6:e st från märktråden, gör minskning, gör minskning, virka st, tills det återstår 9-9-10-10 st,
gör minskning, gör minskning, 1 st. Fortsätt med minskningarna för ärmhål på samma sätt som på framstycket. När
ärmhålet mäter 18-19-20-21 cm, börja med minskningarna för halsen och axeln.
Varv 1: Virka sm i 4-5-5-6 m, 1 fm, 1 hst, 14-16-16-18 st, 1 hst, 1 fm, 1 sm, vänd arb.
Varv 2: Virka sm fram till hst, virka 1 fm i nästa m, 1 hst, 6-6-7-8 st, 1 hst, 1 fm. Klipp av garnet och dra genom m.
Virka den andra axeln på samma sätt.

Ärm
Virka 49 lm med dubbelt garn. Fortsätt med snäckvirkning med enkelt garn (= 8 snäckor).
När arb mäter 12 cm, avsluta med 3:e varvet i mönsterrapporten och fortsätt med att virka st-varv. Öka 2-2-4-4 st
jämnt fördelat på 1:a varvet. = 51-51-53-53 st
Öka 1 st i båda sidorna innanför 1 st i kanten:
Stl S: 1 st 5 ggr vartannat varv, 1 st 7 ggr vart 3:e varv = 75 st
Stl M: 1 st 11 ggr vartannat varv, 1 st 3 ggr vart 3:e varv = 79 st
Stl L: 1 st 13 ggr vartannat varv, 1 st 2 ggr vart 3:e varv = 83 st
Stl XL: 1 st 15 ggr vartannat varv, 1 st 2 ggr varje varv = 87 st
När arb mäter 45-45-46-46 cm, börja med minskningarna för ärmkullen:
Varv 1: Virka sm i 3-4-4-4 m, 1 fm, 1 hst, virka st, tills det återstår 5-6-6-6 st, virka 1 hst, 1 fm, 1 sm, vänd arb.
Varv 2: Virka sm fram till st, virka 1 fm i nästa m, 1 hst, virka st, tills det återstår 3 st, virka 1 hst, 1 fm, 1 sm, vänd
arb.
Varv 3: Virka sm fram till hst, virka 1 fm, 1 hst, virka st, tills det återstår 2 st, virka 1 hst, 1 fm.
Varv 4- 7: Virka på samma sätt som varv 3.
Varv 8: Virka sm fram till st, virka 3 lm, gör minskning, virka st, tills det återstår 3 st, gör minskning, 1 st, vänd arb.
Varv 9-11: Virka 3 lm, gör minskning, virka st, tills det återstår 3 st, gör minskning, 1 st, vänd arb.
Varv 12: Virka 3 lm, gör minskning, gör minskning, virka st, tills det återstår 5 st, gör minskning, gör minskning, virka
1 st, vänd arb.
Upprepa varv 12 ytterligare 1-0-2-1 ggr.
Nästa varv: 1 sm i 1:a st, 1 fm, 1 hst, virka st, tills det återstår 3 st, virka 1 hst, 1 fm, 1 sm. Klipp av garnet i stl S och
L, dra garnet genom m. Virka ytterligare 1 varv i stl M och XL på samma sätt som varv 2. Virka den andra ärmen på
samma sätt.

Montering
Sy axel-, sid- och ärmsömmarna. Virka 1 varv fm längs ärmkanterna. Virka 1 varv fm längs kanten nederst,
framkanten och halsen genom att börja från hörnet av vänster framkant. Virka ytterligare 1 varv längs framkanterna
och halsen och gör samtidigt 6 knapphål i höger framkant: Börja från halskanten och virka 4 fm, 2 lm, hoppa över 2



m, *14 fm, 2 lm, hoppa över 2 m*, upprepa ytterligare 4 ggr, virka varvet ut. Virka ytterligare 1 varv fm längs
framkanterna. Sy i ärmarna. Sy i knapparna. Spänn upp plagget enligt de angivna måtten, fukta och låt torka.

Modell- och garnförfrågningar i Sverige:
Västgöta Broderi AB, tel. 033 260039, fax 033 260089 eller vastgota.broderi@telia.com 
Garnförfrågningar i Finland: Tekstiiliteollisuus Oy, +358-19-529 2100 eller tt@tekstiiliteollisuus.fi,
www.teeteegarn.com.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fi |  www.teeteegarn.com
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