
67 crochet

Garn: Sandnes Alpakka eller annat passande garn i 
DK-sträckning. Alpacka är mjukt och får ett fint 
fall. 

Storlek: 38 (40) 42 (44) 
Bröstvidd: 84 (88) 92 (96) cm 
Hel Längd: 59 (61) 63 (64) cm 
Garnåtgång: 9   (9) 10 (11) nystan
  

Virknål 4,5 eller den virknålen du behöver för att få 17 m = 10 cm. 
Virkfastheten kan variera mycket från person till person. 
Kolla detta noggrant innan du börjar på tröjan, annars kan storlek och 
garnåtgång bli helt fel.

Denna beskrivning är tagen från en tidning från 1967. Med ett par små ändringar i detaljer. 

http://webbshop.garntua.se/produkt/sandnes-alpakka/29?categoryId=24


Bakstycket: 

Lägg upp 83 (87) 92 (95) lm på virknål nr 4,5 mm. 
Vänd och virka 1 st i 3:e lm från nålen. Virka en st i varje m ut v = 81 (85) 90 (93) st och sluta med 
2 lm för vändningen. Virka i fortsättningen med nedtag om båda maskbågarna på föregående v. 
Virka ytterligare 2 v st och sluta med 2 lm för vändningen.

Mönster
Varv 1: 10 (12) 7 (9) st, * 1 lm, hoppa över 1 m, 14 st * Upprepa från * - * ut varvet och sluta med 
10 (12) 7 (9) st, och 2 lm för vändningen. 

Varv 2:  9 (11) 6 (8) st,  * 1 lm, 1 st med nedtag runt lm på föregående varv, 1 lm, hoppa över 1 m.  
virka 12 st *.   Upprepa från * - * ut varvet och avsluta med 9 ( 11) 7 (9) st, 2 lm, vänd.  

Varv 3: 8 (10) 5 (7) st,  *1 lm, 1 st runt lm på föregående v, 1 lm, 1 st runt nästa lm, 1 lm,  hoppa 
över en m, 10 st *. Upprepa från * - * ut varvet och avsluta med 8 (10) 5 (7) st, 2 lm, vänd.

Varv 4: 7 (9) 4 (6) st,  *1 lm, 1 st runt lm på föregående varv, 1 lm, (1 st runt nästa lm, 1 lm) . 
Upprepa parentesen 1 gång, hoppa över 1 m, 8 st *. Upprepa * - * ut varvet och sluta med 7 (9) 4 
(6) st, 2 lm, vänd.

Varv 5: 6 (8) 3 (5) st,  *1 lm, 1 st runt lm på föregående varv, 1 lm, (1 st runt nästa lm, 1 lm) . 
Upprepa parentesen 2 gånger, hoppa över 1 m, 6 st *. Upprepa * - * ut varvet och sluta med 6 (8) 3 
(5) st, 2 lm, vänd.

Varv 6: 5 (7) 2 (4) st,  *1 lm,  1 st runt lm på föregående varv, 1 lm, (1 st runt nästa lm, 1 lm) . 
Upprepa parentesen 3 gånger, hoppa över 1 m, 4 st *. Upprepa * - * ut varvet och sluta med 5 (7) 2 
(4) st, 2 lm, vänd.

Varv 7: 4 (6) 1 (3) st,  *1 lm, 1 st runt lm på föregående varv, 1 lm, (1 st runt nästa lm, 1 lm) . 
Upprepa parentesen 4 gånger, hoppa över 1 m, 2 st *. Upprepa * - * ut varvet och sluta med 4 (6) 1 
(3) st, 2 lm, vänd.

Virka därefter varv 6, 5, 4, 3, 2. Börja sedan om från varv 1. 

Då arbetet är 40 (42) 43 (43) cm minskas för ärmhålen. Virka från ytterkanten 6 sm, virka mönster 
tills 6 m återstår på v, vänd och virka tillbaka. Minska sedan 1 m i var sida varje varv 3 (4) 6 (7) ggr. 
Virka tills hela arbetet är 58 (60) 62 (63) cm. Snedda för axlarna. Virka från ytterkanten 5 sm, virka 
mönster tills 5 m återstår på v, vänd, virka 5 sm, virka mönster tills 5 m återstår på foregående v. 
Tag av garnet.

Framstycke: 
Lägg upp och virka lika med bakstycket tills arbetet är 53 (55) 57 (58) cm. Lämna 21 (21) 22 (23) 
m på mitten för halsringningen. Virka ena sidan först och minska vid halsringningen 1 m varje varv.
Då ärbetet är 58 (60) 62 (63) cm sneddas axeln som på bakstycket. Andra sidan virkas lika. 



Ärmar:
Lägg upp 41 (43) 43 (45) lm och virka följande mönster 

Varv 1: 1 st i 4:e lm från nålen, *1 lm, hoppa över 1 m, 1 st i nästa m. Upprepa från * - *  v ut och 
sluta med 3 lm för vändningen. 

Varv 2:  1 st runt 1:a lm på v (tag runt hela m) , * 1 lm, 1 st runt nästa lm * Upprepa från * - * ut 
varvet, 3 lm, vänd.

Upprepa varv 2 hela tiden. På 3:e varvet ökas 1 st i varje sida genom att man virkar 1 st, 1 lm, 1 st 
runt 1:a och sista lm på varvet.
Upprepa denna ökning vart 4:e varv tills det finns 31 (32) 32 (33) st på varvet. 
Här kan du även ha lite koll på bredden på ärmhålet jämfört med bredd på ärm innan du avslutar. 

Då ärmen är 38 (39) 40 (41) cm minskas för ärmkupan. 
Varv 1: 5 sm, 2 lm, virka mönster tills 5 m återstår på v, 1 lm, vänd. 
Varv 2: 1 st runt andra lm (= 2:a hålet), virka mönster tills 2 hål återstår på v, omslag om nålen, stick 
ned nålen i hålet och drag upp en m (3 m på nålen), drag garnet genom 2 m, omslag om nålen, stick 
ner nålen i nästa hål och drag upp en m (4 m på nålen), drag garnet igenom 2 m, drag garnet igenom 
3 m, 2 lm, vänd.
Upprepa 2:a v tills ärmkupan består av 12 v. Tag av garnet.

Fäst trådar, och tvätta alla delar i maskin på ullprogram. Lägg ut delarna att torka, forma till angivna 
mått. När delarna är helt torra, skall du sy ihop delarna. 
Sy från rätsidan på arbetet.
Börja med att sy ihop axelsömmarna.
Sy sedan ihop sidosömmarna från ärmhålan och nedåt, lämna ca 10 cm för en splitt.
Sy ärmsömmarna. 

Lägg ärmarna kant ikant mot ärmhålet.  
Börja på toppen av axeln och sy en bit ned på ena sidan. Vänd arbetet och börja på toppen och sy en 
bit ned på andra sidan. Vänd arbetet igen och fortsätt sy. Gör på detta sättet för att få det så likt och 
jämnt som möjligt. 

Virka ett varv med stolpar runt halskanten. 
Virka 4 varv med stolpar längst ned på bakstycket om du önskar att ha den längre bak. 

www.garntua.se
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