
 

Hej, nu är det äntligen dags! Varmt välkomna till del 1 av the Garden 

Party Jacket Crochet-Along! 

 

 

Denna vecka: Kontroll av storlek & rutor/Del 1 

Har du missat "Informations och anskaffnings" blogginlägg till CAL, så hittar du 

det HÄR! 

Mitt namn är Stephanie och här är en bild på undertecknad: 

 

När jag var 16 år så satte jag mig ner bredvid min mormor på en fantastisk 70-tals 

soffa som var brunmålad och med armstöd av trä. Där lärde hon mig att virka. 
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Jag vårdar denna gåva mer än vad jag kan uttrycka i ord och jag är säker på att ni 

förstår. Jag är fullständigt besatt i allt virkat och i färg: allt från att designa till garn 

och till de underbara människor som jag har haft förmånen att träffa under åren. 

Jag har designat och valt ut Garden Party Jacket som min första Crochet Along därför 
att jag vill dela nöjet att kunna klä sig i något som man gjort med sina två händer. Jag 
är en oberoende designer som välsignats med ett enormt stöd från vår virk-
community. Jag hoppas få dela med mig av min kunskap till er alla. Jag är säker på att 
jag i detta äventyr även kommer att lära mig mycket från er.  

Även om jag har hållit på med design och virkning i något som känns som en evighet 
så är detta min första Crochet Along. Jag hoppas att ni ska ha tålamod med mig om 
det visar sig ett det blir något fel på vägen. Jag ska jobba febrilt för att detta ska gå så 
bra och bli så lyckat som möjligt. Virkning skall vara roligt och till en glädje och jag 
skall göra mitt yttersta för att leverera!  

Jag har valt att göra denna I fyra delar. Varje del bör vara relativt lätt och skall inte 
behöva kräva för mycket tid I anspråk för att slutföra under veckan.  

Denna veckan är uppdelad i två delar: 

Del 1: Kontroll av storlek 

Del 2: Gör 8 små rutor i din storlek 

Steg 1: BEKRÄFTA STORLEK OCH KONTROLLERA VIRKFASTHET 

VIKTIGT! BEKRÄFTA STORLEK 

Tack vare den fantastiska och omfattande responsen på tillkännagivandet om 

denna CAL valde jag att samla ihop ett andra test-team för att dubbel- och 

trippelkolla mitt arbete. 

De upptäckte två saker: 

1. Storleken är generös när det gäller plagget eftersom varje storlek 

täcker två storlekar. Du ska INTE välja den storlek du skulle valt i 



affären. De flesta väljer att gå ner en storlek, men inte alla. STANNA 

HÄR innan du fortsätter och titta igenom den uppdaterade 

informationen gällande storlekar som finns i “informations- och 

anskaffnings” bloginlägget du finner här: HÄR 

2. Det virkade mönstret tenderer att bli lösare rent naturligt ju större det 

blir allt eftersom fler varv läggs till. Detta innebär att du i nästa vecka 

när nästa del släpps ska kontrollera att storleken stämmer när du 

kommer in på rutorna i medium och stor. Jag ska påminna dig och visa 

dig när det gäller det I nästa vecka. 

Kontroll av storlek 

(Ofta sett som fula ord inom virkning! ;) ) 

BEKÄNNELSE: Jag är som ni. Jag ser “kontroll av storlek” och så kommer det 

ett litet muttrande utan att jag ens räknar med det! Men… jag lovar att göra det 

så snabbt och smärtfritt som möjligt för det är ABSOLUT nödvändigt för att få 

ett användbart plagg. Om din filt blir lite för stor så är det ingen större grej, det 

är bara mer att mysa under!  Om ditt klädesplagg blir för stort eller för litet så 

kommer du förmodligen att göra mer än bara muttra över det! Haha! 

Somliga människor föredrar ett mönster med anvisningar steg för steg och 

andra föredrar ett mönster som är mer rakt på sak utan några krusiduller. I den 

här delen kommer du att få en detaljerad beskrivning med bilder och i slutet så 

kommer du att få mönstret enkelt uttryckt och utan bilder. Det är bara att välja! 

Generellt sätt så skulle du för att testa storlek, virka en del av mönstret för att 

sedan stoppa och mäta.  

För storlekskontroll skall vi först: 

1: Virka de första TRE varven av vår minsta ruta och pausa för att 

kontrollmäta.. 

2: Fortsätt och gör färdigt EN liten ruta I vår valda storlek och kontrollera igen. 
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Jag har använt storlek "I" (5.5mm) virknål till mitt klädesplagg. Det kommer att 

vara en bra storlek för dig att börja på. 

Scrolla ned till den sorts mönster du vill använda, det med detaljer och 

bilder eller det lite mer rakt på sak: Tag ditt utvalda garn för projektet, en 

5,5 mm:s virknål och skapa EN LITEN ruta till och med VARV 3 ENBART, 

oavsett vilken storlek du har för avsikt att göra, återvänd sedan till denna 

punkt:  

Jag väntar tålmodigt................. 

Jippiiii, du är tillbaka!! Med EN LITEN RUTA färdig fram till och med varv 3! 

Heja! Nu så...Låt oss se hur hårt du virkar i den första i den första 

kontrollmätningen. 

Rutan är förmodligen inte fullständigt fyrkantig just nu men det gör inget. Nästa 

vecka när vi har alla våra rutor färdiga så ska jag lära dig hur du blockar dem 

så att de blir fina och fyrkantiga tills de skall fogas samman. Just nu (utan att 

sträcka men bara forma rutan) nåla upp rutan du gjort för att kontrollera 

storlek på en blockningsmatta eller på en vikt handduk. Du behöver inte dra, 

bara forma. Lägg därefter en linjal längs med ena kanten av din uppnålade ruta 

så som det visas här: 



  

Målet för storleken på kontrollrutan efter varv 3 är 8,25 cm (på bilden visas 

storleken i tum). Som du kan se så har jag prickat målet fullständigt. Hurra för 

mig, Du skulle kunna tro att jag redan gjort 100 sådana här! Det har jag. 

Hälften av dem förmodligen i sömnen. LOL. 

Nu, tillbaka till din: 

Om din ruta är MINDRE än 8,25 cm så betyder det att du virkar hårdare än 

jag gör och då behöver du prova med en storlek större virknål. Prova med 6,0 

mm, virka rutan och mät igen. Är din ruta 8,25 cm så är du redo och kan 
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fortsätta din ruta med samma storlek. Om inte så byt storlek och försök igen 

tills ditt mått blir korrekt.  

Om din ruta är STÖRRE än 8,25 cm så betyder det att du virkar lösare än jag 

gör och då behöver du försöka med en storlek mindre på virknål. Börja först 

med 5 mm, virka och mät igen. Är din ruta 8,25 cm så är du redo och kan 

fortsätta din ruta med samma storlek. Om inte så byt storlek och försök igen 

tills ditt mått blir korrekt. 

SÅ, Låt oss fortsätta till DEL 2 AV KONTROLLMÄTNINGEN 

Tag rutan du just gjort och följ beskrivningen för DIN storlek och virka rutan 

färdig enligt mönstret. 

Nu, Kontrollmät igen: Som jag sa tidigare så kommer de yttre varven att vara 

lösare av sig självt än startvarven och därför skall du kontrollmäta igen. 

Här är storleken som din lilla ruta skall ha beroende på storlek du valt: 

SIZE: BREDD PÅ LITEN FÄRDIG RUTA: (cm) 

XXS/XS 8,3 

S/M 10,8 

L/XL 12,7 

2X/3X 15,2 

4X/5X 16,5 

 

Om din ruta är MINDRE än vad tabellen säger den skall vara betyder det att 

du virkar HÅRDARE än jag och då behöver du gå UPP en storlek på virknål och 

mäta igen. Överensstämmer din ruta med måtten i tabrellen så är du redo och 

kan fortsätta din ruta med samma storlek. Om inte så byt storlek och försök 

igen tills ditt mått blir korrekt. 



Om din ruta är STÖRRE än vad tabellen säger den skall vara betyder det att 

du virkar LÖSARE än jag och då behöver du gå NER en storlek på virknål och 

mäta igen. Överensstämmer din ruta med måtten i tabrellen så är du redo och 

kan fortsätta din ruta med samma storlek. Om inte så byt storlek och försök 

igen tills ditt mått blir korrekt. 

Ok då men om du är jättenära men inte riktigt rätt?!  

Ta ett djupt andetag, vännen. 

Du vill komma så NÄRA som möjligt men jorden kommer att fortsätta snurra 

även im du inte träffar EXAKT rätt (Det är ok att avvika fast mindre än 0,6 

cm, om det är mer så virka om och kontrollmät igen) Att blocka dina rutor 

kommer att hjälpa dig få korrekt storlek. Det är förmodligen bättre att ligga lite 

under än lite över eftersom virkning är superstretchigt i sig självt. Försök 

komma så nära du kan och så fortsätter du :) 

STEG 2: GÖR ÅTTA SMÅ RUTOR I DIN VALDA STORLEK: 

 Genom att använda mönstret med bilder eller mönstret utan bilder här under 

för små rutor, gör ÅTTA av dem genom att följa instruktionerna för DIN valda 

storlek. Varje storlek större kommer att ha ytterligare varv tillagda och 

mönstret kommer att tala om när du ska stoppa för att få din storlek. 

Kom ihåg att alla mönsterinstruktioner är skrivna på följande sätt: 

XXS/XS (S/M, L/XL, 2X/3X, 4X/5X) 

Som exempel, om du gör L/XL, så ska du använda dig av instruktionerna som 

kommer som nummer två inom parentesen. Många mönster för kläder i olika 

storlek använder denna form så denna kunskap kan säkert hjälpa dig även i 

framtiden! 

Mönsterinstruktioner: (Detaljerade med foto, Scrolla ned för vanligt 

mönster) 



Förkortningar som används i mönstret, återkom hit vid behov: 

AF               Accentfärg           HF   Huvudfärg 

Uppr  Upprepa          V         Varv 

Lm      Luftmaska     Sm           Smygmaska           

St               Stolpe    Lmb       Luftmaskbåge 

Hst             Halvstolpe               

Pop             Popcornmaska        

Start pop Start popcornmaska                    

 

*Notering om maskantal: de flesta av maskantalen kommer att ges som 

omgångar av stolpgrupper om 3 på en sida. För att räkna dessa, 

inkludera den första stolpgruppen i hörnet på ena sidan, 

stolpgrupperna emellan och den sista stolpgruppen i nästa hörn på 

samma sida.  

Specialmaskor: (I de flesta popcornmaskor ingår en lm som sista maska, 

notera att denna inte ingår i maskantalet,  

Start Pop 3 lm (räknas som stolpe), 4 st i samma utrymme, avlägsna virknålen 

från öglan. Sätt in virknålen framifrån i toppen av 3lm-kedjan, träd öglan på 

virknålen och dra igenom för att avsluta popcornmaskan.  



 

Vänster: Öglan är släppt och virknålen är insatt i toppen av de 3 luftmaskorna. 

Höger: Träd öglan på virknålen och dra igenom för att sluta popcornmaskan. 

 

 

Popcorn (pop): virka 5 st i den markerade maskan, avlägsna virknålen från 

öglan. Träd virknålen framifrån och bak i den första stolpen, fånga upp öglan 

och dra igenom för att sluta popcornmaskan *Se ovanstående foto vid 

behov.  
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Mönster börjar här: 

Liten ruta: (Gör 8 i din storlek) Vänd inte mellan varv. Lämna 20 cm av 

garnet i början och i slutet. 

Om du skulle välja färre färger till din ruta så fortsätter du bara med 

smygmaskor fram till platsen där nästa varv skall börja iställer för att klippa av 

och starta med nytt garn.  

Om du skulle välja fler färger till din ruta så klipp av där du väljer att byta och 

starta med ny färg med smygmaska på avsedd plats i nästa varv.  

Med AF (accentfärg), virka 4 lm, sm i första lm för att bilda ring: (Jag brukar 

träda virknålen under de två trådarna i första maskan, tycker det ser bäst ut!) 

 

Varv 1: 1 lm (räknas inte som en maska) 12 hst i ringen (detta betyder inne i 

hålrummet och inte i någon maska), sm i första hst. (12) 
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Varv 2: start pop (*se specialmaska ovan för foto och instruktioner) Efter 

maskan som sluter pop virka 1 lm *pop (*se specialmaskor) i nästa maska, 1 

lm, upprepa från * 10 ggr, sm i lm som sluter första pop (träd virknålen i 

samma maska som sm vilken slöt den första pop i toppen av 3 lm-kedjan, klipp 

av. (12 pop, 12 1lm-mellanrum) * Oroa dig inte om rutan kupar sig lite efter 

detta varv, det ordnar sig.  
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Varv 3: starta med HF (huvudfärg) i något av lm-mellanrummen,( mellan 

popcornmaskorna) med en sm, 3 lm (räknas som st), (2 st, 1 lm, 3 st,1 lm) i 

samma 1lm-mellanrum, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-

mellanrum, 1 lm, *(3 st, 1 lm, 3 st,1 lm) i nästa 1lm-mellanrum, 3 st i nästa 

1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, upprepa från *, 2 ggr 

till, sm I toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp för XXS/XS, klipp inte av om du 

ska göra någon annan storlek. (4 grupper med 3 st på vardera sida)  

* STANNA HÄR FÖR ATT GÖRA FÖRSTA KONTROLLEN AV VIRKFASTHET 

OCH SCROLLA UPP FÖR ATT KONTROLLERA STORLEK PÅ VIRKNÅL* 
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Varv 4: sm fram till nästa lm-mellanrum i hörnet, 3 lm (räknas som st) (2 st, 1 

lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum fram till 

nästa hörn, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 

1lm-mellanrum fram till nästa hörn, upprepa från * tills första hörnet är nått, 

sm i toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp av och fäst för S/M, fortsätt för övriga 

storlekar. (5 grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv 5: upprepa varv 4, klipp av för L/XL, fortsätt för övriga storlekar. (6 

grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv 6: upprepa varv 4, klipp av för 2X/3X, fortsätt för övriga storlekar. (7 

grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv7: upprepa varv 4, klipp av för 4X/5X. (8 grupper med 3 st på vardera 

sida) 

*Notera: Frukta inte om dina rutor inte är fullständigt platta eller raka i 

kanterna, blockningen i del 2 nästa vecka kommer att fixa till allt det där!  
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Instruktioner: (Vanligt mönster, Scrolla upp för foto och steg- för 

steginstruktioner) 

Förkortningar som används i mönstret, återkom hit vid behov:  

AF               Accentfärg           HF   Huvudfärg 

Uppr  Upprepa          V         Varv 

Lm      Luftmaska     Sm           Smygmaska           

St               Stolpe    Lmb       Luftmaskbåge 

Hst             Halvstolpe               

Pop             Popcornmaska        

Start pop Start popcornmaska                   

*Notering om maskantal: de flesta av maskantalen kommer att ges som 

omgångar av stolpgrupper om 3 på en sida. För att räkna dessa, 

inkludera den första stolpgruppen i hörnet på ena sidan, 

stolpgrupperna emellan och den sista stolpgruppen i nästa hörn på 

samma sida.  

Specialmaskor: (I de flesta popcornmaskor ingår en lm som sista maska, notera 

att denna inte ingår i maskantalet,  

Start Pop 3 lm (räknas som stolpe), 4 st i samma utrymme, avlägsna virknålen 

från öglan. Sätt in virknålen framifrån i toppen av 3lm-kedjan, träd öglan på 

virknålen och dra igenom för att avsluta popcornmaskan.  



Popcorn (pop): virka 5 st i den markerade maskan, avlägsna virknålen från 

öglan. Träd virknålen framifrån och bak i den första stolpen, fånga upp öglan 

och dra igenom för att sluta popcornmaskan  

Mönster börjar här: 

Liten ruta: (Gör 8 i din storlek) Vänd inte mellan varv. Lämna 20 cm av 

garnet i början och i slutet. 

Om du skulle välja färre färger till din ruta så fortsätter du bara med 

smygmaskor fram till platsen där nästa varv skall börja iställer för att klippa av 

och starta med nytt garn.  

Om du skulle välja fler färger till din ruta så klipp av där du väljer att byta och 

starta med ny färg med smygmaska på avsedd plats i nästa varv.  

Med AF (accentfärg), virka 4 lm, sm i första lm för att bilda ringWith AC (accent 

color), ch 4, sl st to 1st ch made to form ring. 

Varv 1: 1 lm (räknas inte som en maska) 12 hst i ringen, sm i första hst. (12) 

Varv 2: start pop (*se specialmaska ovan för instruktioner) Efter maskan som 

sluter pop virka 1 lm *pop (*se specialmaskor) i nästa maska, 1 lm, upprepa 

från * 10 ggr, sm i lm som sluter första pop, klipp av. (12 pop, 12 1lm-

mellanrum) * Oroa dig inte om rutan kupar sig lite efter detta varv, det ordnar 

sig.  

Varv 3: starta med HF (huvudfärg) i något av lm-mellanrummen,( mellan 

popcornmaskorna) med en sm, 3 lm (räknas som st), (2 st, 1 lm, 3 st,1 lm) i 

samma 1lm-mellanrum, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-

mellanrum, 1 lm, *(3 st, 1 lm, 3 st,1 lm) i nästa 1lm-mellanrum, 3 st i nästa 

1lm-mellanrum, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-mellanrum, 1 lm, upprepa från *, 2 ggr 

till, sm I toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp av för XXS/XS, klipp inte av om du 

ska göra någon annan storlek. (4 grupper med 3 st på vardera sida)  

* STANNA HÄR FÖR ATT GÖRA FÖRSTA KONTROLLEN AV VIRKFASTHET 

OCH SCROLLA UPP FÖR ATT KONTROLLERA STORLEK PÅ VIRKNÅL* 



Varv 4: sm fram till nästa lm-mellanrum i hörnet, 3 lm (räknas som st) (2 st, 1 

lm, 3 st, 1 lm) i samma mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 1lm-mellanrum fram till 

nästa hörn, *(3 st, 1 lm, 3 st, 1 lm) i nästa hörn-mellanrum, (3 st, 1 lm) i varje 

1lm-mellanrum fram till nästa hörn, upprepa från * tills första hörnet är nått, 

sm i toppen av initiala 3lm-kedjan, klipp av för S/M, fortsätt för övriga 

storlekar. (5 grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv 5: upprepa varv 4, klipp av för L/XL, fortsätt för övriga storlekar. (6 

grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv 6: upprepa varv 4, klipp av för 2X/3X, fortsätt för övriga storlekar. (7 

grupper med 3 st på vardera sida) 

Varv7: upprepa varv 4, klipp av för 4X/5X. (8 grupper med 3 st på vardera 

sida) 

*Notera: Frukta inte om dina rutor inte är fullständigt platta eller raka i 

kanterna, blockningen i del 2 nästa vecka kommer att fixa till allt det där!  

Det var allt för denna veckan! Inte för svårt hoppas jag! 

Snälla glom inte att gilla FACEBOOK SIDAN HÄR! På det viset missar du inte 

några uppdateringar och meddelandet när nästa del släpps!  

Var snäll och återkom hit nästa onsdag, 27 april, 2016 då del två av vår Garden 

Party Jacket! Jag serf ram emote r återkomst! 

Mycket kärlek och garn! 

Stephanie 

Följ på Facebook HÄR! 

Följ på Instagram HÄR! 

Följ på Ravelry HÄR! 
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Följ på Pinterest HÄR! 

Följ på YouTube HÄR! 

Följ på Twitter HÄR! 

Följ på Etsy HÄR! 

Mycket kärlek och tack till test-teamet: Nichole Chapel, Jamie Cowley, 

Janean Craig, Tammii Crosland, Maggie Diaz, Katherine Popowski, Amber 

Sarita, & Heather Sutton 

Information och foton som finns här är copyrightskyddade och ägs av 

Crochetverse©2016. Var vänlig och kopiera och publicera inte något av detta 

vare sig elektroniskt, verbalt eller nedskrivet varken i delar eller i sin helhet. 

Istället, var så vänlig att dela länken till detta inlägg och gör du det så tackar 

jag så mycket för att du delar. Du får såklart sälja det du tillverkar utifrån detta 

mönster under förutsättning att det är du som virkat det och att det inte är 

någon massproduktion för det är inte tillåtet. Om du hänvisar till Crochetverse 

som designer när du säljer så är det mycket uppskattat. Tack så mycket för att 

du uppskattar det hårda arbete som ligger bakom ett mönster så att vi alla kan 

fortsätta att vara kreativa:) 
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