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Karamelltröjan

Allmänt
Låt mig presentera Karamelltröjan, en mysig mjuk tröja som går snabbt att virka i storlekar från 4 år
till dam XL. Den är uppkallad efter garnet Karamell från Falkgarn. Ett relativt enkelt mönster - perfekt
första gången du testar att virka någonting lite mer avancerat än mössor och sjalar.
Tröjan virkas uppifrån och ner, helt utan sömmar. Den virkas
med en nål som är större än vad som rekommenderas för
garnet, samt genomgående i bakre maskbågen, vilket ger fall
och mjukhet. (De enda maskor som inte virkas i enbart bakre
maskbågen är smygmaskor och maskor som virkas i
luftmaskbågar.)
Vänd inte arbetet efter avslutat varv utan fortsätt åt samma
håll, alltid med rätsidan mot dig. När du väljer storlek, tänk på
att du bör ha minst 5 cm tillgodo mellan ditt eget bystmått
och tröjans mått nedan. Ligger du på gränsen mellan två
storlekar, välj den större. Resår och muddar virkas med en
mindre nål.
Karamellgarnet skapar fina ränder helt av sig självt, vilket ger
minimalt med trådar att fästa och gör virkningen rolig och
omväxlande. Jag ville dock kontrollera färgbytena så att
ärmarna skulle bli likadana. Därför separerade jag de olika
nyanserna i mina “garnkakor” till egna små nystan. Men detta
är naturligtvis helt onödigt såvida du inte delar mitt aningens
ohälsosamma kontrollbehov! :-)
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Storlek
STORLEKAR:
Barn: 4-6 år/110-116 (6-8 år/122-128, 8-11 år/134-150); Dam: XS (S/M, M/L, XL)
FÄRDIGA TRÖJANS BYSTMÅTT/ OMKRETS:
Barn: 67 (73, 78) cm; Dam: 88 (95, 108, 122) cm
Storlek dam/XS kan alltså passa bra även för tonåringar mellan ca 12 - 15 år. När du väljer storlek, tänk
på att du bör ha minst 5 cm tillgodo mellan ditt eget bystmått och tröjans mått. Ligger du på gränsen
mellan två storlekar, välj den större. När du har valt storlek, gå igenom mönstret och markera rätt
siffror för din storlek.

Material
★ 6 mm & 5 mm virknål
★ 4 stickmarkörer
★ stoppnål, sax
★ 2 nystan Karamell från Falkgarn räcker för alla storlekar upp t.o.m. S/M. För de två största
storlekarna, M/L och XL, behövs 3 nystan. Eller garn av liknande tjocklek i följande kvantitet:
Barn: 450m (500m, 550m); Dam: 650m (750m, 830m, 930m)

Virkfasthet
Viktigt för att storleken ska bli rätt. 10 cm = 12 st x 6,5 varv med nedtag i bakre maskbågen (8 varv
= 12 cm på höjden). När du virkar en provlapp (eftersom du då virkar fram och tillbaka och vänder
arbetet mellan varven) virkar du vartannat varv i främre maskbågen och vartannat i bakre maskbågen
för att åstadkomma samma resultat som när du virkar tröjan runt i varv utan att vända. Alternativt så
kan du virka en liten tub med ca 30 maskor runtom, minst 12 varv, med nedtag i bakre maskbågen hela
tiden.

Speciella maskor
Det finns bara en maska i det här mönstret som är lite ovanlig:
start-stolpar i första varvet, eller basvarv utan luftmaskor som
det också kallas. Det är ett sätt att virka första varvet med stolpar
utan att först behöva virka några luftmaskor. Resultatet är ett
mycket mer elastiskt första varv jämfört med luftmaskor+stolpar,
vilket är nödvändigt för att tröjan ska kunna dras över huvudet,
speciellt för barnstorlekarna. Lovisa Sjunnesson Johnsson
(@Virkvisa på Instagram) har en bra video där hon visar hur man
gör: https://youtu.be/-hHpNAc2PjA
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Förkortningar
start-st…………….start-stolpar / basvarv utan luftmaskor
m………………….. maska
sm………………… smygmaska
fm………………….fastmaska
lm…………………. luftmaska
lm-båge…………... luftmask-båge
st………………….. stolpe
hö…………………. hoppa över
BM………………....bakre maskbågen
n…………………... nästa
2fm tills…………... 2 fastmaskor tillsammans (minska)
2st tills…………….2 stolpar tillsammans (minska)

DEL 1: OKET
Varv 1: Med 6 mm nål, virka 48 (54, 60); 66 (72, 78, 84) start-stolpar och slut remsan till en cirkel med
en sm i första m. (Det blir en glipa mellan första och sista start-stolpen, denna sluter du när du virkar
kragen senare.)
Sätt markörer i den 1:a m, den 17:e (19:e, 21:a); 23:e (25:e, 27:e, 29:e) m, den 25:e (28:e, 31:a); 34:e
(37:e, 40:e, 43:e) m, samt i den 41:a (46:e, 51:a); 56:e (61:e, 66:e, 71:a) m.
Varv 2: 3 lm (räknas som st + lm), st i markerad m (glöm inte: BM hela tiden!), st i varje m fram till nästa
markör, * st, lm, st i markerad m, st i varje m fram till nästa markör, upprepa från * varvet runt, slut
varvet med en sm i den 3:e av de inledande 3 lm. Totalt 52 (58, 64); 70 (76, 82, 88) st.
Varv 3: sm i lm-bågen innan första st, 3 lm (räknas som st + lm), st i samma lm-båge, st i varje m fram
till nästa lm-båge, * st, lm, st i lm-bågen, st i varje m fram till nästa lm-båge, upprepa from * varvet
runt, slut varvet med en sm i den 3:e av de inledande 3 lm. Totalt 60 (66, 72); 78 (84, 90, 96) st.
Upprepa varv 3 tills du har 9 (10, 10); 11 (12, 14, 16) varv totalt.

DEL 2: Dela upp för ärmar & virka kroppen
Varv 1: sm i lm-bågen innan första st, 2 lm (räknas ej som m), st i samma lm-båge, st i varje st fram till
nästa lm-båge, st i lm-bågen, 7 (7, 8); 10 (10, 12, 14) lm, hö alla m fram till n lm-båge, st i lm-bågen, st i
varje st fram till n lm-båge, st i lm-bågen, 7 (7, 8); 10 (10, 12, 14) lm, hö alla återstående m, slut varvet
med en sm i 1:a st. Totalt 80 (88, 94); 106 (114, 130, 146) m.
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Varv 2: 2 lm (räknas ej som m), st i varje m varvet runt, (när du virkar i luftmaskorna under armarna,
virka i den 3:e maskbågen på undersidan av varje lm), slut varvet med en sm i 1:a st. Totalt 80 (88, 94);
106 (114, 130, 146) m.
Upprepa varv 2 tills du har totalt ca 25 (27, 29); 30 (32, 35, 37) varv f.o.m. start-stolpe-varvet längst
upp i nacken ner till magen. Alternativt, sluta när tröjan är lagom lång, minus 6-8 cm resår som
tillkommer sedan.
Resår varv 1: (hela varvet fortf. i BM). Med 5 mm nål, lm (räknas ej som m), fm i första 6 m, *2fm tills
(=en minskning), fm i n 6 m, upprepa fr * varvet runt, slut varvet med sm i 1:a fm. Totalt 70 (77, 83); 93
(100, 114, 128) m.
Resår varv 2: lm (räknas ej som m), fm i varje m varvet runt - fortf. hela tiden i BM, slut varvet med sm
i 1:a fm. Totalt 70 (77, 83); 93 (100, 114, 128) m.
Upprepa varv 2 tills du har totalt 7 (8, 8); 10 (10, 11, 11) resår-varv.

DEL 3: Ärmar
Varv 1: börja i mitten under ärmhålet, 2 lm (räknas ej som
m), st i varje m tills du stöter på stolpen från delningsvarvet
(den som är virkad i en lm-båge): virka 2 st i sidan på denna
st, fortsätt runt axelpartiet (glöm inte, alltid i bakre
maskbågen): st i varje st, 2 st i sidan på nästa stolpe fr
delningsvarvet, st i återstående m under armen, slut varvet
med sm i 1:a m. Totalt 34 (37, 39); 44 (47, 54, 61) m.
Varv 2: 2 lm (räknas ej som m), st i varje st varvet runt, slut
varvet med sm i 1:a m.
Du ska nu upprepa varv 2 tills du har 17 (19, 21); 24 (26,
28, 28) ärm-varv totalt. (Alternativt, sluta när ärmen är
lagom lång, minus 6-8 cm mudd som tillkommer sedan.)
Men du ska även börja göra minskningar i ärmen från
ungefär armbågen och ner, för att den ska smalna av,
såhär:
Virka 2st tills (d.v.s. minska) i de 2 först och de 2 sista maskorna på vartannat varv f.o.m. varv 11 (13,
15); 16 (18, 18, 20) Se diagram nedan för maskantal och minskningar per varv i ärmarna.
Mudd varv 1: med 5 mm nål och hela tiden i BM, lm (räknas ej som m), fm i första 6 m, *2fm tills (=en
minskning), fm i n 6 m, upprepa fr * varvet runt, slut varvet med sm i 1:a fm. Totalt 22 (25, 26); 29 (31,
36, 40) m.
Mudd varv 2: lm (räknas ej som m), fm i BM på varje m varvet runt, slut varvet med sm i 1:a fm. Totalt
22 (25, 26); 29 (31, 36, 40) m.
Upprepa varv 2 tills du har totalt 7 (8, 8); 10 (10, 11, 11) mudd-varv.
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DEL 4: Krage
Nu ska vi fixa den där glipan i nacklinjen, mellan första och
sista start-stolpen. Ta tag i 5 mm-nålen:
Varv 1: med rätsidan mot dig, stick in nålen i den första
start-st (till höger om glipan) och dra upp en ögla, lm (räknas
ej som m), fm i samma m, fm nästa maska (=den sista startst, till vänster om glipan; vips så har du virkat ihop glipan),
fm i varje m runt halsöppningen, slut varvet med sm i 1:a fm.
Totalt 48 (54, 60); 66 (72, 78, 84) fm. (Glöm inte, BM hela
tiden.)
Varv 2-?: lm (räknas ej som m), fm i varje m varvet runt, slut
varvet med sm i 1:a fm. Hur många varv du virkar på kragen
är helt och hållet en smaksak.
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Fäst trådar, tvätta, blocka och - ta-daa! Färdig!
Hoppas du blev nöjd med resultatet. Tagga mig gärna på Instagram @hooked_by_anna om du delar
din färdiga tröja där, eller länka ditt projekt med mitt mönster på Ravelry så jag får se!
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