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“The First Lady of Song”, Ella Fitzgerald, var den största amerikanska jazzsångerskan 
någonsin. Hon kom från eländiga förhållanden, men hennes talang gav henne en lång och 
härlig karriär. Musik och dans är alltid sammanlänkade, och den här kjolen har gott om 
vidd för dans. Här är den virkad i en klassisk kombination av marinblått och vitt, men du kan 
såklart virka den mycket mer färgsprakande om du vill.

SummertimeDesign: Sidsel Sangild

STORLEKAR
2 år/92 cl (4 år/104 cl) 6 år/116 cl (8 år/128 cl) 

MÅTT
Midjevidd: 44 (48) 52 (55) cm
Omkrets i nederkanten: 94 (100) 110 (120) cm
Längd, från resåren: 21 (25) 30 (35) cm

VIRKFASTHET
21 varv hst i bakre maskbågen = 10 cm 
Virkfastheten kan mätas på resårkanten, så slipper du 
göra en speciell provlapp. Mät med resåren lite sträckt.
Virknålens storlek är endast vägledande.
Får du fler varv/10 cm byter du till en grövre virknål, 
får du färre varv/10 cm byter du till en tunnare virknål.

 

MATERIAL
Garn från Filcolana

Färg A: 
70 (100) 120 (150) g Arwetta färg 145 (Navy Blue)

Färg B: 50 (60) 75 (100) g Arwetta färg 101 
(Natural White)

Virknål 2,5 och 3 mm

Stickmarkörer eller små garnstumpar i 
kontrastfärg.
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Teknik
FÖRKORTNINGAR

hst
halvstolpe

fm
fast maska

lm
luftmaska

sm
smygmaska

Ökn
ökning

 

Arbetsgång
Virka först resårkanten med hål till dragsko fram och 
tillbaka. 

Kortsidorna av resåren virkas ihop och maskor virkas 
upp längs ena sidan. 

Fortsättningsvis rundvirkas kjolen i ett stycke med 
vändningar efter varje varv. 

Sist virkas ett snöre som träs i dragskon.
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Beskrivning
Virka 23 (26) 29 (35) lm med färg A och virknål 
2,5 mm. 

Varv 1: Börja i 2:a lm från na?len, och virka 1 hst i varje 
lm varvet ut, vänd  = 22 (25) 28 (34) hst. 

Varv 2: 1 lm, 1 hst i bakre maskbågen i varje maska 
till 1 maska återstår, 1 hst i båda maskbågarna i sista 
maskan, vänd. 

Varv 3: Virka som varv 2.

Varv 4: 1 lm, 1 hst i bakre maskbågen i var och en av de 
första 12 (14) 16 (18) maskorna, 1 lm, Hoppa över 
1 maska (detta skapar ett hål till dragskon), 1 hst i 
bakre maskbågen i varje maska till 1 maska återstår, 
1 hst i båda maskbågarna i sista maskan, vänd. 

Varv 5: Virka som varv 2.

Upprepa varv 2 - 5 ytterligare 21 (23) 25 (27) ggr, 
upprepa varv 2 - 4 ytterligare 1 ggr.

Totalt 92 (100) 108 (116) varv är virkade. 
Ta INTE av garnet. 

Vik resårkanten på mitten, räta mot räta (lägg det 
senast virkade varvet mot dej och uppläggningen längst 
från dej), virka ihop kortsidorna från avigsidan med 
1 sm i varje maskpar (1 maska från varje kant).

Byt till virknål 3 mm.

Varv 1: Vänd arbetet så att rätsidan är utåt. Virka fm 
längs nederkanten (hålen skall sitta närmast överkant-
en) hela vägen runt, virka 3 fm i varje ribba (varje ribba 
bestaår av 2 varv) = 138 (150) 162 (174) fm. 
Sammanfoga varvet med 1 sm i 1:a fm. 

Varv 2 (ökningsvarv): 3 lm (räknas som 1:a st), 1 st 
i varje m, fördela SAMTIDIGT 10 ökningar jämnt på 
varvet enligt följande: dela upp varvet i 2 delar med 
markörer och gör 5 ökn/del. Avsluta med 1 sm i den 
översta av de 3 lm i varvets början med färg A = 148 
(160) 172 (184) m.

Vänd på arbetet, och byt virkriktning.

Fortsättningsvis virkas med nedstick mellan maskorna 
och INTE i maskbågarna.

Varv 3: Byt till färg B, 1 lm, 1 fm i det första mellan-
rummet, 1 lm, (fm + lm räknas som 1:a st), 1 st i varje 
mellanrum mellan maskorna varvet ut, 1 sm i lm i den 
1:a m, byt virkriktning.

Varv 4: Byt till färg A. Virka som varv 3.

Varv 5: Byt till färg B. Virka som varv 3.

Varv 6 (ökningsvarv): Virka som varv 3 men öka 
8 maskor jämnt fördelade över varvet enligt följande: 
dela upp varvet i 4 delar med markörer och gör 2 ökn/
del = 156 (168) 180 (192) m.

Upprepa varv 3, byt färg varje varv och öka som 
varv 6 var 4:e varv ytterligare 4 (4) 5 (6) ggr = 188 
(200) 220 (240) maskor.

Fortsätt att virka ränder (utan ökningar) till arbetet 
mäter 21 (25) 30 (35) cm från resåren. 
Sista varvet virkas med färg A.

Sista varvet: Virka, från rätsidan, med färg A, 1 lm, 
1 fm i varje mellanrum varvet ut.

Ta av garnet och drag garnändan igenom sista maskan. 
Stick, från avigsidan, in virknålen genom båda mask-
bågarna i varvets 1:a maska och drag igenom garnet. 
Stick, från avigsidan, in virknålen under den bakre 
maskbågen i den sista maskan (där garnet kom ut), och 
drag igenom garnet. Drag till lite så ser kanten ut som 
en obruten rad med maskor.

KNYTBAND
Använd färg A och virknål 3 mm. 

Bandets längd bör vara ca. 74 (78) 82 (85) cm.
Börja med en trådända som är 3 ggr så lång som den 
önskade längden på bandet och gör en löpögla på 
virknålen. *lägg den korta garnändan om virknålen 
uppifrån, lägg den långa trådändan (den från nystanet) 
om nålen nerifrån och drag garnet genom båda öglorna 
på nålen*, upprepa *-* till bandet har önskad längd.

Ta av garnet och färst trådändan. Drag bandet genom 
hålen i midjeresåren.
Vill du inte göra ett band på detta sätt kan du istället 
virka en luftmaskkedja i önskad längd, virka sedan 1 sm 
i varje lm tillbaka.

MONTERING
Fäst alla trådändor.

Skölj upp kjolen enligt tvättinstruktionen på banderol-
len. Låt torka plant på en handduk.


