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TIPS & RÅD

VIRKAD KAVAJ I CHANEL-STIL

Reko bomull (100 % Återvunnen bomull. Nystan ca 50 g = 75 m)
Ca 17 fm x 20 v på virknål 4 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
XS (S) M (L) XL (2XL)
32-34 (36-38) 40-42 (44-46) 48-50 (52-54)
Ca 50 (51) 53 (55) 57 (59) cm
Ca 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm
Ca 88 (94) 100 (110) 120 (130) cm
Fg 1: Ca 600 (650) 700 (750) 800 (850) g (fg 24202, svart)
Fg 2: Ca 150 (150) 150 (150) 150 (150) g (fg 24203, vit)
4 mm
7 runda knappar
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Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på våra plagg i beskrivningen 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. OBS! Storlekstabell finns på www.jarbo.se.
• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

FÖRKORTNINGAR

m = maska, cm = centimeter, st = stolpe, lm = luftmaska, fm = fast maska

VIRKFÖRKLARINGAR

Luftmaska (lm): Gör en löpögla, X omslag om nålen, drag garnet genom öglan X. Upprepa X X till önskat antal lm.
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på nålen.
Smyg maska (sm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.
Stolpe (st): Omslag om nålen, stick ned nålen i nästa m och drag genom m, (omslag om nålen, drag garnet genom 2 m) 2 ggr.
Baklänges fast maska (bfm): Stick ner nålen i m till höger om m på nålen och drag upp 1 m (2 m på nålen) drag garnet
igenom dessa 2 m.
Mönster (Virkas fram och tillbaka)
Varv 1: Virka 1 st i 5:e lm från nålen X hoppa över 2 lm, i nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X upprepa X-X ut v och vänd
med 4 lm.
Varv 2: Lägg upp 4 lm (= 1. st och 1 lm), 1 st om lm mellan de första 2 st X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X upprepa
X-X ut v. Upprepa varv 2.

BAK O FRAMSTYCKEN

Lägg upp 149 (161) 173 (185) 197 (209) lm med virknål 4 och fg 1. Virka Mönster fram och tillbaka.
Varv 1: Virka 1 st i 5:e lm från nålen, X hoppa över 2 lm, i nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X, upprepa X-X 48 (52) 56 (60)
64 (68) gånger.
Varv 2: Lägg upp 4 lm (= 1 st och 1 lm), virka 1 st om lm mellan de 2 första st, X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X,
upprepa X-X v ut. Upprepa v 2.
Virka fram och tillbaka till arbetet mäter 34 (34) 35 (36) 37 (38) cm. Nu delas arbetet upp till fram- och bakstycke.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg upp 4 lm, virka 1 st om lm mellan de 2 första st, X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X, upprepa X-X 11 (12) 13
(14) 15 (16) gånger.
Virka Mönster endast över dessa m till arbetet mäter ca 42 (43) 45 (47) 49 (51) cm.
Hals: Virka sm över de första 10 m från rätsidan och virka Mönster varvet ut.
På nästa varv virkas mönster fram till det återstår 1 st, 1 lm, 1 st, vänd.
Virka 5 varv Mönster over de resterende m och tag av garnet.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Hoppa över 25 (27) 29 (31) 33 (35) lm och tag nytt garn om nästa lm
Virka på samma sätt som för höger framstycke, men åt motsatt håll.

BAKSTYCKET

Håll rätsidan mot dig och tag nytt garn om nästa lm. Lägg upp 4 lm (= 1 st och 1 lm), virka 1 st om lm mellan de 2 första
st, X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X, upprepa X-X 24 (26) 28 (30) 32 (34) gånger.
Virka Mönster till arbetet mäter 49 (50) 52 (54) 56 (58) cm till det återstår 1 varv till Hel längd.
Nacke: Lägg upp 4 lm, 1 st om lm mellan de 2 första st, X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X, upprepa X-X 7 (8) 9 (10)
11 (12) gånger och tag av garnet.
Hoppa över 8 lm, tag nytt garn om nästa lm och lägg upp 4 lm, 1 st om samma lm X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st
X upprepa X-X 7 (8) 9 (10) 11 (12) gånger. Tag av garnet.
Virka axlarna tillsammans med sm från avigsidan.

ÄRMAR

Börja nederst i ärmhålet , tag nytt garn och virka jämt fördelat runt ärmhålet.
Lägg upp 4 lm och 1 st runt första st, X 1 st runt nästa st, 1 lm, 1 st runt nästa st, runt nästa st virkas 1 st, 1 lm, 1 st
X, upprepa X-X varvet ut, 1 sm i 3:e lm i början av varvet.
Lägg upp 4 lm, virka 1 st om lm mellan de 2 första st, X om nästa lm virkas 1 st, 1 lm, 1 st X, upprepa X-X varvet ut och
sluta med 1 sm i 3:e lm i början på v.
Upprepa sista varvet 2 gånger till.
Minskning: Lägg upp 4 lm, hoppa över första lm, virka 1 st om nästa lm och virka varvet ut som förut. Minska på detta
vis vart 4 (4) 5 (5) 5 (5) :e varv totalt 9 gånger.
Virka till ärmen mäter ca 43 (44) 45 (46) 47 (48) cm, Tag av garnet.
Den andra ärmen virkas på samma vis.

MONTERING

Fäst alla lösa trådar.
Kant: Använd fg 1 och börja mitt bak med 1 sm. Virka 1 lm och vidare fm jämt runt hela Kavajen. Virka ca 1 fm i 3 m
och hoppa över 1 m längs nedersta kanten och runt halsen och 2 fm runt varje st längs framkanterna, i varje hörn virkas
det 3 fm i samme m. Avsluta varvet med 1 sm i 1:a fm. Se till det blir jämt och varken stramar eller bubblar sig.
Byt till fg 2 och virka 3 varv fm, 1 fm i varje m och 3 fm i varje hörnmaska. Avsluta med 1 varv baklängesfm samtidig
som det virkas 3 knapphål i höger sida. Knapphålen görs genom att virka 3 lm och hoppa över 2 fm. Det översta görs när
halskanten startar, de 2 nästa görs med 8 cm mellanrum.
Ärmkant: Använd fg 1, börja mitt under ärmen och virka fm jämt fördelat runt kanten. Avsluta varvet med 1 sm i 1:a
fm. Byt til fg 2 och virka 2 varv fm, 1 fm i varje m. Avsluta med 1 varv baklängesfm.
Ficklock nertill (2 st): Lägg upp 16 lm med fg 1. Börja i 2:a lm från nålen och virka 4 varv fm fram och tillbaka.
Kant: Använd fg 1 och börja i höger sida och virka fråm avigsidan, virka längs båda kortsidorna och nedersta långsidan.
Virka 1 varv fm, 1 fm i varje m och 3 fm i varje hörn. Vänd och virka ytterligare 1 varv med 1 fm i varje fm och 3 fm i
varje hörn. Tag av garnet. Sy fast ficklocken ca 14 cm upp från nedersta kanten och 6 cm från framkanten.
Ficklock upptill: Lägg upp 13 lm med fg 1. Börja i 2:a lm från nålen och virka lika som det nederste ficklocket. Sy fast
dem ca 37 cm upp från nedersta kanten och 5 cm från framkanten.
Sy i knappar mitt på ficklocken, genom både locket och kavajen.
Sy i knapparna mitt emot knapphålen.
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