
Christinas Virkade Väst   
 

 

Christina virkade denna vackra väst som passar lika bra till finklänningen som till jeansen - Christina 
bjuder oss på mönstret! 

Västen är virkad i Manos Alegría, Manos del Uruguays handmålade sockgarn av mjukaste merinoull 
och med lite polyamid för styrka. Färgen heter Pindo A8855 och i just de härvorna Christina fick var det 
ganska mycket grönt i.  
 
Om du hellre vill virka i enfärgat så kan du använda Artesano Definition Sock Yarn som har samma 
stickfasthet/virkfasthet som Alegría. 

Mönster till virkad väst 
Design Christina Strömbäck 
 
Västen i stl M/L är virkad med luftmaskor (lm), fasta maskor (fm), stolpar (st) och smygmaskor (sm) i garnet 
Alegria, ca 1,5 härva har använts. Virknål nr 3,5.  
 
Hela västen virkas i ett stycke: (se skiss längst ner på sidan) 
 
Lägg upp lm till önskad bredd runt västen. Antalet lm ska vara jämnt delbart med 4.  
(Jag lade upp 260 lm till storlek M/L.) 
Vänd sedan och gör 1 st i 4:e lm (de 3 första lm blir istället för den första st), 2 lm, hoppa över 2 lm och gör 2 
st i nästa 2 lm, fortsätt så varvet ut, sluta med 2 st. Vänd och gör 1 sm i första st, 3 lm (första st), 1 st i andra 
st, 2 st i mellanrummet, fortsätt sedan och gör 2 lm, 2 st i mellanrummet varvet ut, avsluta med 2 st i 
mellanrummet, 1 st i vardera sista st. Vänd.  
Varven kommer sedan att börja/sluta med 4st eller 2 st, 2 lm. 
Fortsätt till önskad längd till ärmhålet. Min väst är då 23 cm (28 stolpvarv). 
 
Gör nu ena framstycket genom att virka som tidigare i de första 14 mellanrummen och stolparna. Vänd. 
Minska för ärmhålet på 5 varv genom att i början av varvet göra 2 sm i de 2 första st och sedan göra 2 st i 
mellanrummet(den första görs som 3 lm) och i slutet av varvet stoppa före de 2 sista st. 
Virka sedan 7 varv rakt upp. 
 
Minska för urringningen fram genom att lämna de sista 4 mellanrummen fram och maska av som vid 
ärmhålet 5 ggr.  
Virka sedan rakt upp tills du har gjort 26 varv från ärmhålet.  
Gör nästa framstycke på samma sätt. 

http://hippstick.se/sv/artiklar/sockgarner/manos-alegria/index.html
http://hippstick.se/sv/artiklar/manos-alegria-a8855-pind.html
http://hippstick.se/sv/artiklar/sockgarner/artesano-definition-sock-yarn/index.html


Virka nu överdelen på bakstycket genom att lämna 5 mellanrum för vardera ärmhålet. Minska vid ärmhålen på 
samma sätt som på framstyckena. Virka sedan rakt upp tills du har gjort 17 varv från ärmhålet. Minska som 
för urringningen fram men nu på båda sidorna.  
 
Montering 
Sy ihop axelsömmarna. 
Virka sedan fm runt ärmhål och runt hela nederkanten, framkanter och urringning. Det är svårt att sätta 
exakta maskantal eftersom man virkar så olika hårt/löst. Virka så att de olika delarna blir lika stora på vänster- 
och högerdel och att kanterna blir jämna. Jag virkade 4 varv runt om. 
 
Om man vill ha knappar gör man knapphål på näst sista varvet av fasta maskor på ena framkanten. Jag gjorde 
sex stycken jämnt placerade efter kanten genom att virka 2 lm och hoppa över 3 fm (detta för att hålet inte 
ska bli för löst). På nästa varv virkar man 3 fm i hålet. Detta är till små knappar, för större får man anpassa 
knapphålets längd. 

 
Måttskiss till Christinas virkade väst 

 


