
OBSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952

filcolana © 2021 filcolana.dk

1:a utgåvan - september 2021 © filcolana
Svensk översättning: Maria Gustafsson

Jag har bosatt mej på en ö, så vatten är en stor del av min vardag. Jag älskar att studera vågor-
nas rörelser, om de är stora, små eller om det är bleke. Vatten, och speciellt vågor/böljor ( 
bølger ) har varit inspirationskällan till denna tröja.

WavesDesign: Sarah Zachariasen

STORLEKAR
4 år/104 cl (6 år/116 cl) 8 år/128 cl (10 år/140 cl) 
12 år/152 cl (14 år/164 cl) 

MÅTT
Passar till övervidd: 58-63 (64-67) 68-71 (72-78)
79-84 (85-89) cm 
Övervidd: 70 (75) 79 (83) 90 (95) cm
Vidd, resårkanten nertill: 56 (60) 63 (67) 72 (76) cm
Ärmlängd: 26 (29) 32 (34) 39 (42) cm
Hel längd: 41 (43) 45 (47) 50 (53) cm

VIRKFASTHET
21 m och 14 varv, vartannat varv stolpar och vartannat 
varv fasta maskor på virknål 3 mm = 10 x 10 cm.
Storleken på virknål är endast vägledande. Får du fler 
maskor/10 cm byter du till en grövre nål, får du färre 
maskor/10 cm byter du till en tunnare nål.

MATERIAL
Garn från Filcolana
Färg A: 175 (200) 230 (255) 300 (330) g Arwetta
i färg 197 (Aqua)
Färg B: 13 (14) 16 (17) 19 (20) g Tilia
i färg 281 (Rime Frost)
Färg C: 13 (14) 16 (17) 19 (20) g Tilia
i färg 289 (Blue Coral)

Virknål 3 mm
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Teknik
FÖRKORTNINGAR 

dst
dubbelstolpe(ar)

fm
fast maska(or) 

fmbmb
fm i bakersta maskbågen 

lm
luftmaska(or) 

m
maska(or) 

minsk
minskning 

sm
smygmaska(or) 

st
stolpe(ar) 

v
varv 

ökn
ökning 

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Minskning
2 maskor tillsammans = Virka 1 ofärdig maska (utan 
sista genomdraget) i båda de följande 2 maskorna, gör 
ett omslag och dra garnet genom alla maskor på nålen.

Ökning (ökn)
Virka 2 maskor i samma maska.

 

Arbetsgång
Tröjan virkas uppifrån och ner med vartannat varv 
stolpar och vartannat varv fasta maskor förutom i 
vågorna som är virkade i dubbelstolpar och fasta 
maskor.

Tröjan virkas i 1 tråd Arwetta med undantag av vågorna 
som virkas med 2 trådar Tilia.

Först virkas resårkanten i halsen, därefter oket, sedan 
får ärmarnas maskor vila medan kroppen virkas. 

Sist virkas ärmarna. 
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Beskrivning
RESÅRKANT
Lägg upp 30 + 1 lm med Färg A.
Virka totalt 64 (66) 66 (68) 68 (70) v med 1 fmbmb 
i varje m (= 30 fmbmb), vänd varje v med 1 lm. 
Sammanfoga kanten genom att virka ihop 
uppläggnings- och avslutningskanten med sm.
Vik kanten på längden, så att den blir dubbel.

OK
Varvet börjar mitt bak
OBS! Varje v avslutas med 1 sm i 1:a m, vänd arbetet, 
nästa varv börjar med 1 lm om det är fm och 2 lm om 
det är st.

Varv 1: (rätsidan, virka genom båda lagren på den 
dubbelvikta resårkanten):  Virka *1 fm, 1 ökn* 
upprepa totalt 32 (33) 33 (34) 34 (35) ggr längs 
resårkanten. 
Totalt 96 (99) 99 (102) 102 (105) m.

Varv 2: Virka *11 st, 1 ökn* (*6 st, 1 ökn*) *3 st, 
1 ökn* (*4 st, 1 ökn*) *2 st, 1 ökn* (*3 st, 1 ökn*) 
totalt 8 ggr (13 ggr + 8 st) 21 ggr + 15 st 
(18 ggr + 12 st) 26 ggr + 24 st (23 ggr + 13 st).
Totalt 104 (112) 120 (120) 128 (128) m.

Varv 3: 104 (112) 120 (120) 128 (128) fm.

Varv 4: 104 (112) 120 (120) 128 (128) st.

Varv 5: 104 (112) 120 (120) 128 (128) fm.

Varv 6: 104 (112) 120 (120) 128 (128) st.

Varv 7: 104 (112) 120 (120) 128 (128) fm.

Varv 8: 104 (112) 120 (120) 128 (128) st.

Varv 9: 104 (112) 120 (120) 128 (128) fm.

Byt till färg B och C.

Varv 10: Virka *1 fm, hoppa över 3 m, 11 dst i samma 
m, hoppa över 3 m*, upprepa *-* 13 (14) 15 (15) 16 
(16) ggr. Totalt 156 (168) 180 (180) 192 (192) m.

Varv 11: 156 (168) 180 (180) 192 (192) fm

Byt till färg A.

Varv 12: 156 (168) 180 (180) 192 (192) st

Varv 13: 156 (168) 180 (180) 192 (192) fm
 
Byt till färg B och C.

Varv 14: Virka *13 dst i samma m, hoppa över 5 m, 
1 fm, hoppa över 5 m*, upprepa *-* 13 (14) 15 (15) 
16 (16) ggr. 
Totalt 182 (196) 210 (210) 224 (224) m.

Varv 15: 182 (196) 210 (210) 224 (224) fm.

Byt till färg A (Arwetta).

Varv 16: 182 (196) 210 (210) 224 (224) st.

Varv 17: Virka *5 fm, 1 ökn* (*6 fm, 1 ökn*) 
*7 fm, 1 ökn* (*6 fm, 1 ökn*) *6 fm, 1 ökn* (*5 fm, 
1 ökn*), upprepa *-* totalt 27 ggr + 20 fm (28 ggr) 
25 ggr + 10 fm (29 ggr + 7 fm) 29 ggr + 21 fm (35 ggr 
+ 14 fm).
Totalt 209 (224) 235 (239) 253 (259) m.

Varv 18: 209 (224) 235 (239) 253 (259) st.

Varv 19: 209 (224) 235 (239) 253 (259) fm.

Varv 20: 209 (224) 235 (239) 253 (259) st.

Varv 21: Virka *6 fm, 1 ökn* (*7 fm, 1 ökn*) *8 fm, 
1 ökn* (*7 fm, 1 ökn*) *7 fm, 1 ökn* (*6 fm, 1 ökn*) 
totalt 27 ggr + 20 fm (28 ggr) 25 ggr + 10 fm (29 ggr 
+ 7 fm) 29 ggr + 21 fm (35 ggr + 14 fm).
Totalt 236 (252) 260 (268) 282 (294) m.

Endast storlek 8 (10) 12 (14) år
Varv 22: 260 (268) 282 (294) st.
Varv 23: 260 (268) 282 (294) fm.

Endast storlek 12 (14) år
Varv 24: 282 (294) st.
Varv 25: 282 (294) fm.

Endast storlek 14 år
Varv 26: (294) st.
Varv 27: (294) fm.
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Samtliga storlekar
KROPP
Varv 22 (22) 24 (24) 26 (28): Virka 35 (38) 39 (41) 
44 (46) st, hoppa över 49 (51) 52 (53) 54 (55) m, 
virka 4 (4) 5 (6) 7 (8) lm, virka 69 (75) 78 (81) 87 
(92) st, hoppa över 49 (51) 52 (53) 54 (55) m, virka 
4 (4) 5 (6) 7 (8) lm, virka 34 (37) 39 (40) 43 (46) st.
Totalt 146 (158) 166 (174) 188 (200) m.

Varv 23-51 (23-53) 25-56 (25-59) 27-64 (29-68):
Fortsätt att virka vartannat varv fasta maskor och 
vartannat varv stolpar. På 1:a varvet virkas 1 fm i varje 
lm. 
Totalt 146 (158) 166 (174) 188 (200) m.

Varv 52 (54) 57 (60) 65 (69): *3 fm, 1 minsk*
upprepa *-* totalt 29 ggr + 1 fm (31 ggr + 3 fm) 
33 ggr + 1 fm (34 ggr + 4 fm) 37 ggr + 3 fm (40 ggr)
Totalt 117 (127) 133 (140) 151 (160) m.

Ta inte av garnet.

Resårmudd
Virka 10 + 1 lm, vänd, och virka 10 fmbmb, *1 sm i de 
2 följande m i kanten av tröjan, 1 lm (vändmaska), 
hoppa över de 2 sm, virka 10 fmbmb, 1 lm (vänd-
maska), 10 fmbmb* upprepa *-* hela vägen runt. 
Virka ihop resåren med sm från avigsidan.

HÖGER ÄRM
OBS! Varje varv avslutas med 1 sm i 1:a m, vänd arbetet 
och börja nästa varv med 1 lm.

Börja från avigsidan, i den sista av de vilande maskorna 
till ärmen, precis före lm i botten av ärmhålet. Virka 
från avigsidan:

Varv 1: Minska genom att virka 1 st i den maska du 
börjar i tillsammans med 1 st från kroppen (det varv du 
virkade lm under ärmen), minska ytterligare 1 ggr, där 
den ena m virkas i st från kroppen och den andra i 1:a 
lm, 2 (2) 3 (4) 5 (6) st (1 st i varje lm), minska igen, den 
ena m virkas i sista lm och den andra i st från kroppen, 
sista minskningen görs genom att den ena m virkas i st 
från kroppen och den andra i 1:a m på ärmen, virka 
47 (49) 50 (51) 52 (53) st. (4 maskor minskade).
Totalt 53 (55) 57 (59) 61 (63) m.

Varv 2-19 (2-23) 2-27 (2-31) 2-37 (2-41): Virka 
vartannat varv fasta maskor och vartannat varv stolpar. 

Varv 20 (24) 28 (32) 38 (42): *16 fm, 1 ökn* 
upprepa *-* 3 ggr + 2 fm (1 ökn, 54 fm) 1 minsk, 
55 fm (*17 fm, 1 minsk* upprepa *-* 3 ggr + 2 fm) 
*19 fm, 1 ökn* upprepa *-* 3 ggr + 1 fm 
(1 ökn, 62 fm)
Totalt 56 (56) 56 (56) 64 (64) m.

Byt till färg B och C.

Varv 21 (25) 29 (33) 39 (43): Virka *1 fm, hoppa 
över 3 m, 10 dst i samma m, hoppa över 3 m * upprepa 
*-* 7 (7) 7 (7) 8 (8) ggr. 
Totalt 77 (77) 77 (77) 88 (88) m.

Varv 22 (26) 30 (34) 40 (44):
*1 fm, 1 minsk*, upprepa *-* 25 ggr + 1 minsk 
(*1 fm, 1 minsk*, upprepa *-* 25 ggr + 2 fm) *1 fm, 
1 minsk*, upprepa *-* 24 ggr + 5 fm (*1 fm,
1 minsk*, upprepa *-* 23 ggr + 8 fm) *1 fm, 
1 minsk*, upprepa *-* 22 ggr + 11 minsk (*1 fm, 
1 minsk*, upprepa *-* 24 ggr + 8 minsk). 
Totalt 51 (52) 53 (54) 55 (56) m.

Byt till färg A.

Varv 23-27 (27-31) 31-35 (35-39) 41-45 
(45-49) v: Virka vartannat varv stolpar och vartannat 
varv fasta maskor. 
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Varv 28 (32) 36 (40) 46 (50): *4 fm, 1 minsk*, 
upprepa *-* 8 ggr + 3 fm (*4 fm, 1 minsk* 8 ggr 
+ 4 fm) *4 fm, 1 minsk* 8 ggr + 5 fm (*4 fm, 1 minsk* 
8 ggr + 6 fm) *4 fm, 1 minsk* 8 ggr + 7 fm (*5 fm, 
1 minsk* 8 ggr). 
Totalt 43 (44) 45 (46) 47 (48) m.

Varv 29 (33) 37 (41) 47 (51): 43 (44) 45 (46) 47 
(48) st.

Varv 30 (34) 38 (42) 48 (52): *3 fm, 1 minsk*, 
upprepa *-* 8 ggr + 3 fm (*3 fm, 1 minsk* 8 ggr 
+ 4 fm) *3 fm, 1 minsk* 8 ggr + 5 fm (*3 fm, 1 minsk* 
8 ggr + 6 fm) *3 fm, 1 minsk* 8 ggr + 7 fm (*4 fm, 
1 minsk* 8 ggr). 
Totalt 35 (36) 37 (38) 39 (40) m.

Varv 31 (35) 39 (43) 49 (53): 35 (36) 37 (38) 39 
(40) st.

Varv 32 (36) 40 (44) 50 (54): *2 fm, 1 minsk*, 
upprepa *-* 8 ggr + 3 fm (*2 fm, 1 minsk* 8 ggr 
+ 4 fm) *2 fm, 1 minsk* 8 ggr + 5 fm (*2 fm, 1 minsk* 
8 ggr + 6 fm) *2 fm, 1 minsk* 8 ggr + 7 fm (*3 fm, 

1 minsk* 8 ggr). 
Totalt 27 (28) 29 (30) 31 (32) m.

Ta inte av garnet.

Resårmudd
Virka 6 + 1 lm, virka 6 fmbmb, *1 sm i de 2 följande 
m i kanten av ärmen, 1 lm (vändmaska), hoppa över 
de 2 sm, virka 6 fmbmb, 1 lm (vändmaska), 6 fmbmb* 
upprepa *-* hela vägen runt. Virka ihop resåren med 
sm från avigsidan. 

VÄNSTER ÄRM
Vänster ärm virkas på samma sätt som höger ärm

MONTERING
Fäst alla trådändor.
Skölj upp tröjan enligt tvättinstruktionen på 
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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