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Storlek: Den är som en storlek Small (36/38 ca) men som alltid kan man göra den 
större/mindre efter vad som passar just dig. 

Garn: 4 nystan Color Crafter i färgen 2013. 

Virknål: 4 mm 

Förkortningar: 
lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
m - maska 
fm - fastmaska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
hö - hoppa över 
rel. bak st - reliefstolpe bak 
rel. fram st - reliefstolpe fram 
popcorn - virka 4 hst, tag ur nålen och stick in den i första hst och sedan genom öglan 
efter fjärde, omslag och drag igenom 

Obs! Varje varv börjar med 1 lm (ersätter fm), 2 lm (ersätter hst) eller 3 lm (ersätter 
st) och avslutas med 1 sm i första fm/hst/st. 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RbsXa8--dzk
https://www.youtube.com/watch?v=jg3kB08S0i0
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Polokrage: 
Virka 37 lm. 
Varv 1: Hö 3, tag ned för en st i fjärde lm 
från nålen, virka 1 st i varje m (35 st). 
Vänd. 
Varv 2–40: 1 st i varje m (alla virkas i 
bakre maskbågen - den som är längst 
ifrån dig) (35 st). Vänd. 
Lägg tuben dubbelt och virka ihop den 
med fasta maskor. 
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Fortsättning tröja: 
Fortsätt i valfri ände av tuben. 
Varv 1: Virka 2 fm om varje st i nedre kanten om tuben (80 fm). 
Varv 2: Virka 1 st var i varje m (80 st).  
Varv 3: Virka 1 st i varje m, i var 20:e maska virkas [2 st, 1 lm, 2 st] (92 st). 
Varv 4: Virka 1 st i varje m, i hörnen/lm virkas [2 st, 1 lm 2 st] (108 st). 
Varv 5-16: Virka 1 st i varje m, i hörnen/lm virkas [2 st, 1 lm, 2 st]. 
- Förläng (alt förkorta) så mycket så att det passar dig - hörnorna ska gå ihop under 
armhålan för rätt passform. 
Varv 17: Virka 1 st var fram tills första hörnet, 1 st i lm, hö hela partiet som kommer 
vara över axeln och virka 1 st i nästa lm (hörn) och fortsätt sedan med 1 st var i varje 
m fram tills nästa hörn där du gör likadant med att hoppa över axelpartiet. 
Varv 18-19: Virka 1 st var i varje m. 
Varv 20: Virka 1 st var vi varje m, fördela 10 m jämt över varvet. 
Varv 21-40: Virka 1 st var i varje m. 
Varv 41: Virka *1 rel. fram st, 1 rel. bak st*, upprepa *-* varvet runt. 
Varv 42-44: Virka *1 rel. fram st, 1 rel. bak st*, upprepa *-* varvet runt - viktigt att 
alla rel. fram st respektive bak st hamnar ovanför samma från tidigare varv (se andra 
bilden nedanför). 

     
 
Ärmar: 
Börja i "armhålan" (här kommer du inte virka i hörn/lm utan endast i tidigare st). 
Varv 1: Virka 1 st var i varje m (76 st). 
Varv 2-13: Virka 1 st var i varje m (76 st). 
Varv 14: Virka 1 fm var i varje m (76 fm). 
Varv 15: Virka *1 fm, 1 popcorn*, upprepa *-* varvet runt (38 fm, 38 popcorn). 
Varv 16: Virka 1 fm var i varje m (76 fm). 
Varv 17: Virka *1 st, 1 st, 1 st, 2 st i nästa*, upprepa *-* varvet runt (95 st). 
Varv 18-36: Virka 1 st var i varje m (95 st). 
Varv 37: Virka 1 fm var i varje m (95 fm). 
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Fäst alla ändar samt sy ihop "hålet" som blir i armhålan pga nya påbörjade varv. 
 

 


