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VIRKAD DAMTOP

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plaggtyp och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv
hur mycket rörelsevidd du vill ha.

TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Markera med en färgad penna den storlek du virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
* Virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller
den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på virknålen så att masktätheten stämmer.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm och
lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt nystan genom
att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR

lm=luftmaska, fm=fast maska, st=stolpe, hst=halvstolpe, dhst=dubbelhalvstolpe, ggr=gånger, arb=arbete, v=varv, lmb=luftmaskbåge

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, *omslag om nålen, drag garnet genom öglan.* Upprepa *-* till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i en av föregående v:s m och drag upp 1 m (2 m på nålen), omslag om nålen, drag garnet genom m.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i en av föregående v:s m, drag upp 1 m (3 m på nålen) omslag om nålen,
drag garnet igenom 2 m, omslag om nålen, drag garnet igenom 2 m.
Halvstolpe (hst): Omslag om nålen, stick ned nålen i en av föregående v:s m, drag upp 1 m (3 m på nålen), omslag om
nålen, drag garnet genom samtliga m på nålen.
Dubbelhalvstolpe (dhst): Virka 2 hst i samma m men drag inte igenom den första, låt alla m vara kvar på nålen, gör den
andra hst och drag igenom alla m på nålen samtidigt.

TOP
BAKSTYCKE

Varv 1: Virka upp 91(101)111(121)129(139) lm. Vänd.
Varv 2: Virka 5 lm, hoppa över 10 lm (= de första 5 lm på det här varvet och de sista 5 lm på varv 1), virka 1 st + 4 lm + 1 st i nästa
lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i nästa lm *2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i nästa lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i nästa
lm.* Upprepa *-*, sluta med 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i nästa lm, 2 lm, hoppa över 4 lm, 1 st i sista lm. Vänd.
Varv 3: 1 lm, 2 fm om de 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm *2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm.*
Upprepa *-*, sluta med 2 fm om 2 lm, 5 fm om lmb av 4 lm, 2 fm om 2 lm. Vänd.
Varv 4: 3 lm, hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm, hoppa över 2 fm, 1 st i st från v 2 *hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm,
hoppa över 2 fm, 1 st i st.* Upprepa *-*, sluta med hoppa över 2 fm, 1 dhst i de 5 följ fm, hoppa över 2 fm, 1 st i lm i kanten. Vänd.
Varv 5: *1 lm + 1 fm 6 ggr (= fm innan, emellan och efter dhst.)* Upprepa *-* v ut. Sista fm virkas i 3:e lm på lm-stolpen
från föregående v. Vänd.
Varv 6: Virka 5 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3:e lm från *-* på föregående varv, 2 lm, 1 st om den 6:e lm från *-* på föregående
varv. *2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st om den 3:e lm från föregående vavs *-*, 2 lm, 1 st i den 6:e lm från föregående varvs *-*,* Upprepa
*-*, sluta med 2 lm, 1 st + 4 lm + 1 st i den 3:e lm från … osv, 2 lm, 1 st i den 6:e lm från ... osv. Vänd.
Varv 7: = v 3. Vänd
Varv 8: = v 4. Vänd.
Upprepa v 5-8 rest av arb.
När arb mäter ca 24(25)26(27)28(29) cm. Se till att du är på v 8 (det innebär att det angivna måttet är ungefärligt) och öka
11 lm i slutet av v. Vänd (= v 5), hoppa över lm närmast nålen, virka 1 fm i varje utökad lm (= 10 fm). Fortsätt virka v ut enl
mönstret. Öka 15 lm i slutet. Vänd fortsätt med v 6 . Virka nu med de utökade m i var sida i mönstret. Det innebär att det som
upprepas mellan *-* utökas med 2 ggr. När bakst mäter ca 46(48)50(52)54(56) cm, sluta med v 8. Tag av garnet och fäst.

FRAMSTYCKE

Virkas lika bakst.

MONTERING

Sy ihop axelsömmarna, lämna öppet i mitten för halsen ca 24-26 cm. Sy ihop sid- och den korta ärmsömmen.
Virka ev ett v fm nedtill runt topen. Ärmhålskanter: Virka ev ett v fm runt ärmhålen.
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