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Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ:  Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Moshi, 80% ull, 20% alpacka 
   Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                           Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek:      XS        (S)        M-L        
Garnåtgång:     10      (11)        13  n.fg 541

Copyright © Svarta Fåret

TIPS OCH RÅD NÄR DU VIRKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handvirkade plagg ska förvaras liggande
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Virkad jacka 
TILDA, 50% bomull, 50% akryl 
2356

Storlek: S-M (L) XL 
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 86 (102) 120 cm 
Hel längd: 52 (56) 60 cm 
Garnåtgång: 10 (11) 13 n.fg 541 (rosa)

Virknål:  Svarta Fåret 3 mm

Virkfasthet: 1 hel ruta mäter ca 8½ x 8½ cm med virknål 3. 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.

JACKA  
Virka 52 (64) 86 rutor, 2 (12) 5 halva rutor, 2 (2) 2 halva rutor på diagonalen (trekanter).

Hel ruta: 
Virka 4 lm och slut till en ring med 1 sm. 
Varv 1: 4 lm (= 1:a st + 1 lm), X 1 st om ringen + 1 lm X, upprepa 11 ggr = 12 st med 1 lm (= 1 lmb) emellan, 1 sm i 3:e 
lm först på v. 
Varv 2: sm om 1:a lmb, 3 lm (= 1:a st) + 2 st tills om samma lmb, X 3 lm, 3 st tills om nästa lmb X = 12 grupper av 3 st 
tills, sluta med 3 lm, 1 sm i toppen av 1:a st-gruppen. 
Varv 3: 1 sm om lmb, 1 fm om samma lmb, X 5 lm + 1 fm om nästa lmb X, sluta med 5 lm, 1 sm i 1:a fm på v. 
Varv 4: sm om 1:a lmb, 4 lm (= 1:a dst) + 4 dst + 3 lm + 5 dst om samma lmb, 2 lm, 1 fm om nästa lmb, X 5 lm, 1 fm om 
nästa lmb, 2 lm, 5 dst + 3 lm + 5 dst om nästa lmb, 2 lm, 1 fm om nästa lmb X, sluta med 5 lm, 1 fm om sista lmb, 2 lm, 1 
sm i toppen på 1:a dst-gruppen. Tag av garnet.   
   
Halv ruta: 
Virka 4 lm och slut till en ring med 1 sm. 
Varv 1: 4 lm (= 1:a st + 1 lm), X 1 st om ringen + 1 lm X, upprepa 6 ggr = 7 st med 1 lm (= l lmb) emellan, sluta sista 
rapporten med 1 st, vänd. 
Varv 2: sm om 1:a lmb, 3 lm (= 1:a st) + 2 st tills om samma lmb, X 3 lm, 3 st tills om nästa lmb X, upprepa 5 ggr = 6 
grupper av 3 st tills, vänd. 
Varv 3: 6 lm, 1 fm om 1:a lmb, X 5 lm, 1 fm om nästa lmb X, upprepa 5 ggr, virka sista fm i 3:e lm på föreg v, vänd. 
Varv 4: 6 lm, 1 fm om 1:a lmb, 2 lm, 5 dst + 3 lm + 5 dst om nästa lmb, 2 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 1 fm om nästa 
lmb, 2 lm, 5 dst + 3 lm + 5 dst om nästa lmb, 2 lm, 3 lm, 1 st i förra varvets första lm.

Halvruta diagonalt: 
Virka 4  lm och slut till en ring med 1 sm. 
V1: 4 lm (1:a st + 1 lm), X 1 st om ringen + 1 lm X, upprepa 7 ggr = 8 st med 1 lm (= 1 lmb) mellan, sluta sista rapporten 
med 1 st, vänd. 
Varv 2: sm om 1:a lmb, 3 lm (= 1:a st) + 2 st tills om samma lmb, X 3 lm, 3 st tills om nästa lmb X, upprepa 6 ggr = 7 
grupper av 3 st tills, vänd. 
Varv 3: 6 lm, 1 fm om nästa lmb, X 5 lm, 1 fm om nästa lmb X, upprepa 6 ggr, virka sista fm i 3:e lm på föreg v, vänd.  
V4: 4 lm, 4 dst om 1:a lmb, 2 lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 2 lm, 5 dst + 3 lm + 5 dst om nästa lmb, 2 
lm, 1 fm om nästa lmb, 5 lm, 1 fm om nästa lmb, 2 lm, 5 dst om sista lmb.

Montering av rutorna: 
Lägg två rutor med rätsidan mot varandra. Stick ned nålen i den mittersta av de 3 lm som utgör hörnet av rutan, 1 fm, 2 
lm, fm i vardera av de 5 st (virkas i den bakre maskan med nedtag genom bägge rutorna), 2 lm, fm i fm, 4 lm, fm i nästa 
fm, 2 lm, fm i de 5 st, 2 lm, fm i den mittersta av de 3 lm som utgör andra hörnet av rutan, 1 lm (så att det blir lite avstånd 
mellan rutorna), fortsätt nu till ytterligare två rutor som ligger med rätan mot varandra. Virka ihop enl skiss och virka 1 lm 
i alla hörnen där rutorna möts.

Bak- och framstycke: Virka ihop rutorna enl skiss.

Ärm:  
Ärmen virkas runt men för varje varv vänder man och virkar åt andra hållet för att man skall få en rak linje av varvbyten 
annars vrider sig varven och man får en snurrad linje. 
Varv med hst börjar med 2 lm som motsvarar den första hst. Varv med st börjar med 3 lm som motsvarar den första st. 
Lägg upp 44 (54) 64 lm och slut till en ring. 

V1: 2 lm som motsvarar första hst, virka 3 hst och hoppa därefter över en lm, X 4 hst, hoppa över 1 lm X, upprepa varvet 
ut = 36 (44) 52 hst. 
V2: Vänd arb och virka 3 lm (= 1:a st), 35 (43) 51 st = 36 (44) 52 st. 
V3: 2 lm, hst i st varvet ut.

Fortsätt virka vartannat varv hst och vartannat varv st.

På 6:e varvet och fortsättningsvis alla varv av st (dvs vartannat v) ökas det 1 st tills ärmen är lika bred som ärmhålet, ca 
64 (80) 96 m. När ärmen är 47 (50) 51 cm virkas det inte längre runt utan fram och tillbaka så att det blir som ett sprund, 
inga mer ökningar. När sprundet är 3½ cm är ärmen klar. Tag av garnet och fäst. Virka en likadan ärm till. 

Kant runt hals, framstycke och nederkant: 
Börja i ena hörnet vid sprundet i ryggens nederkant. Börja virka från avigsidan. 
V1: Virka 19 st jämt fördelat utmed varje ruta och 1 st mellan varje ruta. Runt nacken kan man med fördel göra ca 2 
st färre utmed varje ruta. I framstyckenas nedre hörn virkas 5 st i lm-bågen för att få en fin rundning. Sluta varvet vid 
sprundets andra sida. Vänd arbetet. 
V2: Virka från rätsidan och gör hst i varje st och virka även utmed hela sprundets innerkant. Tag av garnet och fäst.

Virka i ärmarna från avigsidan. Tag ned i 1 m på ärmhålet (bakre maskbågen) och i 1 m på ärmen. Virka X 2 fm, 2 lm X 
och fördela ca 16 m på ärmen utmed en ruta på fram/bakstycket.

Knytband: Lägg upp 6 lm virka en st i den 4:e lm från nålen och st i de 3 resterande lm. Totalt 4 st. Vänd arb, 3 lm och 3 
st, totalt 4 st. Upprepa tills bandet är ca 45 cm långt. Ta av och fäst tråden. Sy fast bandet på ena framstycket. Gör ett band 
till och sy fast på andra framstycket. 

Design och beskrivning:  
Elisabeth Nyman 
SVARTA FÅRET AB 
Tel: 031-99 65 90 
www.svartafaret.se     
Styling: Katarina Segerbrand 
Foto: Ulla Alderin

= fast maska
= smygmaska
= luftmaska

= stolpe

= dubbelstolpe

 = 3 stolpar tillsammans
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Halvruta diagonal:
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