Pingvin Tröja
No.1006-171-9745

Storlek: 6 månader (2 år, 4 år, 6 år)
Nivå: Något erfaren
Virknål: 3.5 mm
Material: Easy Care Wool
Färger: Vinröd eller ljusblå (bottenfärg)
Vit, svart, gul, vinröd eller ljusblå (pingvin)
Köp ditt garn här:
http://shop.hobbii.se/pingvin-tröja

Hur mycket garn ska du använda?
6 månader = 170 gram / 630 m (150 gram
till bottenfärgen - 20 gram till
pingvinmönstret)
2 år = 200 gram / 735 m (180 gram till
bottenfärgen - 20 gram till pingvinmönstret)
4 år – 250 gram/ 875 m (230 gram till
bottenfärgen - 20 gram till pingvinmönstret)
6 år = 270 gram /1010 m (250 gram till
bottenfärgen - 20 gram till pingvinmönstret)
*det är viktigt att använda samma sorts garn
till pingvinmönstret som till bottenfärgen

Design av Catalina Ungureanu för Hobbii.dk - Copyright © 2019 – Alla rättigheter reserverade

Sidan 1

Förkortningar i detta mönster:
Lm = luftmaska
Hst = halvstolpe
St = stolpe
St fs = stolpe framifrån om stolpen
St bs = stolpe bakifrån om stolpen
Sm = smygmaska
M = maska(or)
Öka = ökning (1 hst, 2 lm, 1 hst)
Minska = intag (virka 2 fm tillsammans)

Om designen
Denna söta tröja virkas uppifrån och ner och har raglanärmar. Vi börjar med att virka oket.
Därefter delas ärmarna av från kroppen och de tre delarna viras färdiga var för sig.
Pingvinmönstret görs under tiden och virkas med virkmetoden tapestry.
Utöver själva mönstret, kommer jag också att ge tips och hjälp om hur du kan göra
pingvinmönstret enklare och hur du kan få tröjan att nästan se stickad ut.
Pingvin tröjan har en tät passform. Vill du gärna att den sitter lite lösare kan du virka en storlek
större, eller så virkar du fler varv på oket.

Om maskorna och teknikerna i mönstret
Hela tröjan virkas i halvstolpar. Men maskorna är ändå lite annorlunda, för jag har virkat
maskorna genom att sticka virknålen genom alla 3 öglorna på maskan från föregående varv.
Tröjan virkas runt i varv, men både från rätsidan och från avigsidan. Och varför gör jag det?
Virkas det runt hela tiden så kommer maskorna efter ett par varv att börja flytta sig lite mot
höger. Då vi har ett mönster mitt på framstycket är det viktigt att maskorna blir på sin plats.
Därför virkar vi både från rätsidan och från avigsidan. Det betyder, att vi vänder arbetet efter
varje varv och virkar i motsatt riktning. Pingvinmönstret är virkat i virkmetoden tapestry. För att
slippa ha med garnet i bottenfärgen hela vägen runt, och med bakom mönstret så används det
två nystan samtidigt till. Det virkas med det ena nystanet på ena halvan mot pingvinen, och det
virkas vidare med det andra nystanet på andra sidan av pingvinen.
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Pingvinen virkas efter följande diagram här under.

Design av Catalina Ungureanu för Hobbii.dk - Copyright © 2019 – Alla rättigheter reserverade

Sidan 3

Varje liten fyrkant i diagrammet motsvarar 1 maska/varv. Du kan välja vilka färger du vill som
matchar din valda bottenfärg.
Du hittar de färdiga måtten till varje storlek på tröjan i måttskissen här under.

*första raden = mått i cm. Andra raden = mått i Amerikanska tum.
*Den första siffran är till storlek 6 månader. Siffrorna i parentes är till de övriga storlekarna (4, 6
och 6 år).

Mönster
Nu har vi alla detaljer på plats. Så nu kan vi börja virka denna supersöta tröja.
Som sagt, så virkas den uppifrån och ner. Så det börjas med en ribbad halslinning.
Börja med att virka en luftmask rad:
●
●
●

6 månader = 72 m
2 år = 80 m
4 år = 88 m
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●

6 år = 96 m

Sätt ihop det till en ring med 1 sm i första lm.
1. Första varvet på halsribben
Virka 2 lm och 1 st i varje m hela varvet runt. Avsluta med 1 sm i den första st på varvet.
*vi virkar ribben runt från rätsidan, så du ska inte vända arbetet ännu.
2. Andra varvet på halsribben
Virka 3 lm och fortsätt med [1 st fs i nästa m, 1 st bs i nästa m]. Upprepa [ ] på hela varvet.
Avsluta med 1 sm i 3.e lm från varvets början.
3. Tredje varvet på halsribben
Upprepa 2.a varvet.
*Vill du ha en bredare halsribb, så upprepa 2.a varvet så många gånger du vill.

OK
*I mönstret på oket står antalet maskor för storlek 2 år, 4 år och 6 år inom parentes.
1.a Varvet
Virka 2 lm, 1 hst i de första 11 (12, 13, 14) m, öka 1 m (1 hst, 2 lm, 1 hst) i nästa m, 1 hst i de
följande 12 (14, 16, 18) m, öka 1 m i nästa m, 1 hst i de följande 22 (24, 26, 28) m, öka med 1 m
i nästa m, 1 hst i de följande 12 (14, 16, 18) m, öka 1 m i nästa m och 1 hst i de sista 11 (12, 13,
14) m. Avsluta med 1sm i den första hst på varvet. Virka 2 lm och vänd arbetet.
2.a Varvet
[1 hst (virka hst genom att sticka virknålen genom alla 3 öglor) i varje m fram till nästa hörn (de 2
lm i ökningen från förra varvet), öka 1 m i de 2 lm]. Upprepa [ ] på hela varvet och avsluta med 1
sm i första hst på varvet. Virka 2 lm och vänd arbetet.
Upprepa nu 2.a varvet tills det är dags att börja på pingvinmönstret, totalt:
●
●
●
●

6 månader = 11 varv
2 år = 13 varv
4 år = 15 varv
6 år = 19 varv

På nästa varv börjar vi med en ny färg. (färgen till tofsen på pingvinens mössa, jag har själv
använt vit).
Men först lägger vi fram alla färgerna som ska användas till pingvinen så att de är redo. Jag har
gjort ett litet nystan i var färg och lagt dem i en pappbägare. Därefter har jag gjort ett litet hål i
sidan på bägaren, där garnet dras igenom. Och som jag skrev i början på mönstret, så tar jag
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ett nytt nystan av bottenfärgen, som ska användas till den andra halvan av tröjan. På så sätt
slipper du att använda mer garn, då du slipper att ta garnet med dig bakom pingvinmönstret.

För att pingvinmönstret ska hamna på mitten av framstycket måste du räkna hur många maskor
du har på ditt framstycke. Pingvinmönstret är 31 m brett. När du har räknat hur många maskor
du har i allt på ditt framstycke, markeras de 31 mittersta m. Se till så att du har pingvinmönstret
framför dig. Då kan du lättare räkna med i mönstret och vet när det är dags att byta färg. Du kan
antingen skriva ut mönstret eller spara det på en Ipad eller mobiltelefon.
12. (14., 16., 20.) Varv
Börja varvet som vanligt. Fortsätt att öka i varje hörn, då oket inte är färdigt ännu. När du är
framme vid den första maskmarkören (som markerar den första m i pingvinmönstret), räknas
maskorna i pingvinmönstret och hur många maskor du ska virka i varje färg. Fortsätt på samma
sätt på varje varv tills pingvinen är helt färdig. Virka med bottenfärgen fram till var det bytas till
en ny färg. Virka det angivna antal maskor med den nya färgen, byta härefter till bottenfärgen
igen, och nu virkas det med det andra nystanet över de resterande maskorna på varvet.
Fortsätt på detta sätt tills oket är färdigt och du har virkat totalt:
●
●
●
●

6 månader = 23 varv
2 år = 26 varv
4 år = 30 varv
6 år = 32 varv
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När oket är färdigt, skiljs ärmarna från kroppen och de tre delarna virkas var för sig.

Kroppen
Varv 1
Börja på varvet som vanligt. Virka 1 hst i varje m fram till det första hörnet. Virka 1 ofullbordad
hst i det första hörnet (omslag, stick nålen i maskan, dra öglan genom). Hoppa över maskorna
till ärmen och fram till nästa hörn. Virka nu 1 ofullbordad hst i nästa hörn, gör ett omslag till och
dra garnet genom alla öglorna på virknålen. Fortsätt med att virka pingvinmönstret på
framstycket.
*Du kan göra det enklare att virka pingvinmönstret, genom att räkna hur många maskor du ska
ha i en annan färg, före och efter maskan med en annan färg på förra varvet.
När du är färdig med framstycket och är framme vid det 3.e hörnet, upprepas proceduren på
samma sätt som vid första ärmen; Virka 1 ofullbordad hst i det 3.e hörnet, hoppa över m till
ärmen fram till det 4.e och sista hörnet, gör ett omslag till och dra garnet genom alla öglorna på
virknålen. Fortsätt med 1 hst i varje m i de sista m på varvet.
Från och med nu virkas det 1 hst i varje m på hela varvet. På framstycket fortsätter du med
pingvinmönstret.
När det virkas med mer än 1 färg, så ska du virka tapestry virkning, där garnet förs med bakom
maskorna. Men detta gäller BARA för maskorna i pingvinmönstret.
T.ex, du ska virka svart, vit, svart. Först virkas svart, så byter du till vit, men den svarta tråden
följer med bakom de vita maskorna tills du ska virka svart igen. När du har virkat de vita m, låter
du den tråden bli hängande till nästa varv.
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När pingvinmönstret är färdigt, virkas det ett par varv till med bottenfärgen tills tröjan har önskad
längd.
Du kan göra precis hur många varv du vill tills kroppen har den önskade längden, eller så kan
du virka totalt:
●
●
●
●

6 månader = 38 varv
2 år = 42 varv
4 år = 46 varv
6 år = 50 varv

Avsluta med att virka ribben på samma sätt som i halsen.

Ärmar
Börja med att fästa garnet mitt i ärmhålet. Vi virkar runt i varv på samma sätt som på resten av
tröjan, alltså vi vänder och virkar från rätsidan och från avigsidan.

6 månader:
1. varvet
1 hst i varje m på hela varvet.
2. varvet
Minska 1 m (virka 2 fm tillsammans), 1 hst i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, minska 1 m.
Avsluta med 1 sm i första minskningen på varvet.
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3.-7. Varvet (5 varv)
1 hst i varje m på hela varvet.
Upprepa varv 2.-7 totalt 5 gånger och avsluta med att virka ribben på samma sätt som i halsen.

2 år:
1. varvet
1 hst i varje m på hela varvet.
2. varvet
Minska 1 m (virka 2 fm tillsammans), 1 hst i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, minska 1 m.
Avsluta med 1 sm i första minskningen på varvet.
3.-9. Varvet (7 varv)
1 hst i varje m på hela varvet.
Upprepa varv 2.-9 totalt 6 gånger och avsluta med att virka ribben på samma sätt som i halsen.

4 år:
1. varvet
1 hst i varje m på hela varvet.
2. varvet
Minska 1 m (virka 2 fm tillsammans), 1 hst i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, minska 1 m.
Avsluta med 1 sm i första minskningen på varvet.
3.-8. Varvet (6 varv)
1 hst i varje m på hela varvet..
Upprepa varv 2.-8 totalt 7 gånger och avsluta med att virka ribben på samma sätt som i halsen.

6 år:
1. varvet
1 hst i varje m på hela varvet.
2. varvet
Minska 1 m (virka 2 fm tillsammans), 1 hst i varje m tills det är 2 m kvar på varvet, minska 1 m.
Avsluta med 1 sm i första minskningen på varvet.
3.-9. Varvet (7 varv)
1 hst i varje m på hela varvet.
Upprepa varv 2.-9 totalt 7 gånger och avsluta med att virka ribben på samma sätt som i halsen.
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