
Best. nr: 23190-2028  Garn: Emma 100% Merceriserad Bomull från Falkgarn

00089

VIRKAD BABYKLÄNNING

Storlek: S (M) L (S) M (L)
Bröstvidd: 105 (115) 125 (110) 120 (135) cm
Längd: 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm
Garnåtgång:10 (12) 12 (14) 14 (16)
Stickor: 3,5 och 4,5 mm 

Masktäthet: 24 m mönster på st 4,5 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga, stickar 
du för löst byt till en finare sticka, stickar du 
för hårt byt till en grövre sticka.

Varv 1: rätsida 1 lm för vändning, 1 st i vardera, 
nästa 3 st med nedtag genom båda maskbågarna 
*1 st runtom nästa st med nedtag från höger till 
vänster = reliefstolpe, 1 st i vardera nästa 3 st med 
nedtag genom båda maskbågarna* upprepa *-* 
varvet ut.
Varv 2: 1 lm för vändning, 1 st i vardera nästa 
3 st med nedtag genom båda mskbågarna. *1 
st runtom föregående varvs reliefstolpe. Med 

nedtag från höger till vänster på arbetets rätsida, 
1 st i vardera nästa 3 st med nedtag genom 
båda maskbågarna. Upprepa *-* varvet ut. OBS! 
Reliefstolparna bildar kedja på rätsidan. Upprepa 
varv 1 och 2. Hela klänningen virkas i ett stycke 
med början vid halsen samt fram och tillbaka.
Lägg upp med vitt garn 53 (56) 62 lm på virknål 
3,5 vänd och virka 52 (55) 61 hst med början i 
2:a lm räknat från nålen. OBS! detta är rätsidan 
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på klänningen. Varv 2 grundfärg virkas med 
nedtag om båda maskbågarna 1 hst i 1:a hst * 2 
hst i nästa hst, 2 hst i nästa hst, 1 hst i nästa hst* 
Upprepa *-* varvet ut = 86 (91) 101 hst. 

Varv 3: Mönsterfärg 1 fm i varje hst med nedtag 
genom båda maskbågarna.
Varv 4: Mönsterfärg 1 lm för vändning 1 fm 
i varje fm med nedtag endast genom främre 
maskbågen.
Varv 5: Grundfärg, 1 lm för vändning 1 hst i varje 
fm med nedtag genom endast främre maskbågen.
Varv 6: Grundfärg, virkas med nedtag om båda 
maskbågarna. *2 hst i nästa hst, 1 hst i vardera 
nästa 2 hst* Upprepa från *-* och sluta varvet med 
2 hst i nästa hst 1 hst i sista hst på storlek 3-6 
mån 2 hst i sista hst på storlek 6-12, 2 hst i nästa 
hst. 1 hst i sista hst på storlek 12-18 mån = 115 
(122) 135 hst.
Varv 7: Mönsterfärtg = varv 3.
Varv 8: Mönsterfärg = varv 4.
Varv 9: Grundfärg = varv 5.
Varv 10: Grundfärg med nedtag genom båda 
maskbågarna *1 hst i vardera av nästa 3 hst, 2 hst 
i nästa hst* Upprepa från *-* och sluta varvet med 
1 hst i vardera av nästa 3 hst på storlek 3-6 mån, 1 
hst i vardera av nästa 2 hst på storlek 6-12 mån 1 
hst i vardera av nästa 3 hst på storlek 12-18 mån 
= 143 (152) 168 hst
Varv 11-12: mönster färg = varv 3-4
Varv 13: Grundfärg = varv 5.
Varv 14: Grundfärg virkas med nedtag genom 
båda maskbågarna *1 hst i vardera av nästa 3 hst, 
2 hst i nästa hst* Upprepa *-* och sluta med 1 hst 
i vardera nästa 3 hst på storlek 3-6 mån från *-*., 
varvet ut på storl. 6-12 mån och 12-18 mån = 178 
(190) 210 hst.
Varv 15-16: Mönsterfärg = varv 3-4. Byt till 
grundfärg och virka 1 lm för vändning och 

därefter st med nedtag i den bakre
maskbågen enligt följande: virkaq 26 (28) 31 st 
= ena bakstycket, hoppa över 36 (38) 42 m = ena 
ärmhålet, virka 54 (58) 64 st = framstycket, hoppa 
över 36 (38) 42 m = andra ärmhålet,
virka 26 (28) 31 st = andra bakstycket = 106 (114) 
126 st. Fortsätt enbart med grundfärg, virka 1 
lm för vändning och därefter st med nedtag om 
båda maskbågarna samt öka 5 (9) 9 st jämt över 
varvet = 111 (123) 135 st fortsätt i mönster. På 6:e 
mönstervarvet ökas 1 st i
vardera av ribbornas mittersta st, inte över de 
yttersta 3 st i var sida. Gör en likadan ökning på 
10:e mönstervarvet i den 2:a st i ribborna. Fortsätt 
med mönstervirkningen tills arbetet möter 13 
(15) 19 cm från okets
mönsterfärgvarv. Sluta med mönstervarv 2, virka 
2 v mönsterfärg, 2 v i grundfärg, 1 v mönsterfärg 
. OBS! hela tiden i mönstervirknin. Virka 1 v 
med grundfärg = 1 fm i första st* hoppa över 1 
st, 3 st i nästa, hoppa över 1 st, 1 fm i nästa st* 
Upprepa *-* hela varvet längst ned på kjolen, 
fortsätt med fm längs med bakstycket, halshålet, 
andra bakstycket. OBS! gör 6 (7) 7 knapphål på 
ena bakstycket. Knapphål 3 lm, det första görs 
ca 5 cm från nederkanten, det sista strax innan 
halshålet, de övriga med lämna mellanrum. Se 
till att kanten varken drar eller yvar sig. Byt till 
mönsterfärg och virka ett likadant varv som nertill 
på kjolen längs bakkanterna och halshål. Försök få 
3 st i knapphålsöglan. Fäst alla garnändar och sy i 
knappar.
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