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Garnkvalité: Lovikka

Krokad Lovikkaväst i
handfärgad ombré garn
Storlek
Garnåtgång
Tillbehör

M (DAM)
Härvor á 100gr
10 Härvor
5 st Häkten

[90429)

Krokad Lovikkaväst i handfärgad ombré garn

STORLEK
LÄNGD
ÖVERVIDD
GARNÅTGÅNG
KROKNÅL
VIRKNÅL
TILLBEHÖR

S (M) L (XL)
64 (65) 67 (68) PLAGGETS MÅTT
100 (110) 120 (130) cm PLAGGETS MÅTT
Härvor á 100 gr
9 (10) 10 (11) Härvor
Nr 7
Nr 5
5 st Häkten

MASKTÄTHET

12 m och 10 varv = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE

Lägg upp 60 (66) 72 (78) lm med kroknål nr 7 börja i andra lm från nålen. Kroka rakt upp till arbetet mäter 42 (43)
37 (38) cm då minskas i var sida 1 m innanför yttersta m vartannat varv 2 ggr på storlek L, 3 ggr på storlek XL. När
arbetet mäter 42 (43) 44 (45) cm avmaskas för ärmhål 6 m i varje sida, i början av varvet görs sm över 6 m i slutet
lämnas 6 m. Minska 1 m innanför yttersta m vid ärmhålet varje varv 4 (4) 5 (5) ggr. Vid 61 (62) 63 (64) cm lämnas
de 10 (12) 12 (14) mittersta för hals ringning minska sedan 1 m varje varv 2 (2) 3 (3) ggr vid halskanten. Avsluta
sedan med sm över axelns 13 (15) 14 (15) mm.

FRAMSTYCKE

Lägg upp 30 (33) 36 (39) lm men kroknål nr 7 börja i andra lm från nålen. Kroka rakt upp till arbetet mäter 42 43 37
(38) cm då minskas i sidan innanför yttersta m vartannat varv 2 ggr på storlek L, 3 ggr på storlek XL. När arbetet
mäter 42 (43) 44 (45) cm avmaskas 6 m för ärmhål. Minska 1 m vid ärmhålet varje 4 (4) 5 (5) ggr. OBS. Samtidigt
med först minskningen vid ärmhålet börjar man minska för v-ringningen innanför yttersta m vart annat varv 7 (8) 9
(10) ggr. När arbetet har samma längd som bakstycket avslutas med sm över axelns 13 (15) 14 (15) m.

VÄNSTER
FRAMSTYCKE

Krokas lika höger fast motsatt håll.

MONTERING

Sy ihop axelsömmarna. Virka ihop sidsömmarna med sm från rätsidan med kroknålen. Virka fm runt ärmhål, framkant
och nederkant med virknål nr 5. Lägg plagget mellan fuktiga handdukar och låt torka. Sy i spännen.

STORLEKSGUIDE

Rörelse vidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plagg typ och form. För att hitta din storlek
rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv hur mycket rörelsevidd
du vill ha. Alla mått tas direkt på kroppen. Bröstvidd (a) mäter du där bysten är som störst och gärna med BH på.
Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften. Innerbenslängd (d) tas från grenen till golvet, eller på ett par
byxor som du vet är lagom.
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