POPCORNSKOFTA:
Storlek: 2 (3-4)år
Garn: 6 (7) nystan Tilda
Virknål: 3½ & 4
Tillbehör: 6 knappar
Lm = luftmaska
Fm = fast maska
St = stolpe
Ökning = 2 st i samma st
Minskning: Virka 2 st tillsammans
Popcorn: Istället för att virka en st virkar man 4 st i samma maska. Tag ut virknålen och räkna 4
maskor bakåt (första st av de fyra) Trä virknålen genom den samt öglan du tog ut virknålen ur. Gör
ett omslag och drag garnet genom båda ögglorna, så har du ett popcorn. Sedan är det bara att virka
vidare till nästa ställe du vill göra ett popcorn på. Popcornet fungerar som en vanlig st på nästa varv,
dvs du gör ett nedtag.
Virka popcornen lite utspritt här och var på varannat varv (på rätsidan)
I början på varje varv ersätts 1:a st med 3 lm och varje varv avslutas med 1 st i 3:e lm från början av
föregående v.
Ökning raglan
Det ökas till raglan på varje sida av alla 4 markörerna. (Tot 8 eller 16 ökningar på varvet)
Öka 4 st vid resp markör så här :
Börja i 3:e st före markören och virka 2 st i denna st, 2 st i nästa st, 1 st i var och en av de 2 nästa st
(markören sitter mitt mellan dessa 2 st), 2 st i nästa st och 2 st i nästa st (= 16 st ökade på varvet).
Öka 2 st vid resp markör så här: Börja i 2:a st före markören och virka 2 st i denna st, 1 st i var och en
av de 2 nästa st (markören sitter mitt emellan dessa 2 st), 2 st i nästa st (= 8 st ökade på varvet).
Knapphål:
Avmaska för 6 knapphål på höger framkant.
Ersätt tredje st från mitt fram med 1 lm (På nästa varv virkas det 1 st om denna lm.)
Avmaska för knapphål när arbetet mäter: 2, 8, 13, 19, 24 och 30 cm.
Koftan virkas i st uppifrån och ned till där det delas till ärmar och fram- och bakstycke. Sedan virkas
ärmarna uppifrån och ned. Sedan virkas fram- och bakstycket, fram och tillbaka.

Läs NOGA igenom informationsdelen på föregående sida innan du börjar virka!!
Övre delen på koftan:
Virka 58 (58) lm med virknål 4
Byt till virknål 3½
V1 (= avigsidan): Virka 1 st i 4:e lm från nålen, 1 st i varje av följande = (56-56) st på varvet.
(inkl 4 st i varje sida mot mitt fram till framkant), vänd arb.
Sätt markör mellan 13:e och 14:e st (= markör a), mellan 19:e och 20:e st (= markör b), mellan 37:e
och 38:e st (= markör c) och mellan 43:e och 44:e st (= markör d).
Låt sedan markörerna följa med nedöver.
V1-9 (11): Virka 1 st varje st . Öka med 4 st till raglan vid varje markör. (kom ihåg KNAPPHÅL på höger
framkant)
V10(12)-14(15) Virka 1 st varje st. Öka med 2 st vid varje markör = 240 (264) st på varvet.
Klipp av tråden.
Ärm: (Härifrån mäts ärmen sedan. )
Virka 1 st i varje st fram och tillbaka över de 59(65) st mellan markör A och B. När arb mäter 3 cm
minskas 1 st i varje sida. Upprepa minskn i varje sida med 2 cm mellanrum totalt 7 (10) ggr = 45 (45)
st. Fortsätt med 1 st i varje st. tills ärmen mäter 24 (28) cm. Klipp av tråden och virka 1 ärm till på
samma sätt mellan markör C och D.
Fortsättning fram och bakstycke:
V1: Virka 1 st i varje st, från vänster framstycke till höger framstycke. Öka under varvet, jämt fördelat,
5(6)st på vänstra framstycket, 10(12)st på ryggen och 5(6) st på högra stycket = 156 (172) st på
varvet, vänd arb.
V2 och framåt: 1 st i varje st. Upprepa v 2 tills koftan mäter ca 33 36 cm från axeln och ned.
Klipp av och fäst garnet
Kant:
Börja nederst på höger framstycke. Virka med fm längs framstycket, runt halsen, bak i nacken,
fortsätt längs halsen och ned längs vänster framstycket.
Krage:
Virka fram och tillbaks på halsringningen med fm i 4 varv. Vänd med 1 lm.
Montering:
Sy ihop ärmarna kant i kant med små fina stygn.
Sy i knapparna.

