
Vid det här laget hoppas jag att vi kan kalla oss för vänner :) Välkommen till del 

3 av the Garden Party Jacket Crochet Along, vänner! (Såg du vad jag gjorde 

där?!) 

 

Denna vecka: Montering av bak- och framstycke & Ärmar 

             Har du missat "Informations och anskaffnings" blogginlägget till CAL, 

så hittar du det HÄR! 

Har du missat “Del 1: Storlek & Rutor/Del 1” hittar du den HÄR 

Har du missat  "Del 2: Rutor/Del 2 & Blockning", hittar du den HÄR 

Återigen vill jag tacka och hedra de otroliga översättarna från CAL - Crochet A 

Long Group för deras arbete och otroliga support. Nedan finns länkar till de olika 

översättningarna. Klicka helt enkelt på den översättning du är intresserad av 

och du skickas direkt vidare till denna veckas blogginlägg! 

**PLACE HOLDER FOR TRANSLATION LINKS, DO NOT TRANSLATE** 

 

 

http://www.crochetverse.com/615-2/
http://crochetverse.com/636-2/
http://crochetverse.com/636-2/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/
https://www.facebook.com/groups/668646249929007/


Låt oss börja: 

Det är två steg denna vecka: 

Steg 1: Montering av fram- och bakstycke 

Steg 2: Ärmar 

STEG 1: MONTERING AV FRAM- OCH BAKSTYCKE 

Först så vill jag lära dig den sömnadsmetod jag har använt. Sedan ska vi sy 

ihop våra rutor genom att använda den metoden. Av samma anledning som jag 

insisterade på långa garnändar och omsorgsfull fästning av dem så ska jag 

insistera lika kraftfullt på att rutorna stannar på plats. Jag vill vara säker på att 

du ser proper ut i denna söta jacka när du är klar! 

 Du kommer att behöva: 

 Alla dina rutor 

 Stoppnål 

 extra garn i samma färg som du har på det yttersta varvet av dina 

rutor. 

Det här mönstret är MATEMATISKT UTRÄKNAT så varje gång du syr ihop en 

ruta med en annan så kommer maskantalet att stämma PERFEKT: luftmaska till 

luftmaska och stolpe till stolpe. Jag försökte verkligen att göra detta så lätt som 

jag kunde för er ni underbara människor och jag hoppas att ni håller med mig 

hittills! 

Börja med: Tag 2 små (A) rutor. Se till att de RÄTA SIDORNA av båda ligger 

uppåt. Popcornmaskorna på blomman skall puffa ut mot dig och den räta sidan 

av maskorna skall ligga uppåtvända. Lägg två av dem sida vid sida. Tag en 60 

cm lång garnbit av samma färg som det yttersta varvet på dina rutor och  trä 

nålen.  



Vi kommer att göra vad jag kallar ”dubbelsidig stegsöm” för att sy ihop våra 

rutor.  

LÅT INTE DENNA DEL FÖRVIRRA DIG! I korthet, vi kommer att sy enbart 

under de övre masköglorna i sicksack, höger till vänster, vänster till höger, 

nerifrån och upp först. Sedan kommer vi att vända dem och göra samma sak 

tillbaka ner i resterande masköglor. Jag beskriver det mer i detalj här under 

men jag tänkte att en summering kunde hjälpa.  

***VAR NOGA MED ATT INTE SY FÖR FAST ELLER BINDANDE SÅ ATT DU 

FÖRLORAR DEN NATURLIGA STRETCHIGHETEN AV DET VIRKADE. DETTA ÄR 

NÖDVÄNDIGT FÖR PASSFORMEN, DÅ PLAGGET KOMMER ATT STRETCHAS UT 

DET BÄRS FÖR ATT PASSA KROPPENS KURVOR*** 

Börja i rutan till höger (det är troligast att du vill starta i motsatt ruta om du är 

vänsterhänt) och stick in nålen från HÖGER TILL VÄNSTER OCH ENBART UNDER 

ÖVRE MASKÖGLAN (den på ovansidan av arbetet och närmast dig) av 

LUFTMASKBÅGEN som är i hörnet. Gå därefter med nålen under övre 

masköglan och motsvarande hörn av andra rutan, också där från HÖGER TILL 

VÄNSTER, som visas här nedan. Dra igenom garnet tills du har ungefär 15 cm 

kvar dinglande. Du behöver inte dra åt garnet just nu.  

 



 

 

Nu går du till TOPPÖGLAN av stolpen på samma, vänstra ruta precis ovanför lm-

mellanrummet och sätter i nålen från vänster till höger under den öglan. Efter 

det gå till motsvarande stolpe på högerrutan och trä nålen under övre öglan 

där, alltså från vänster till höger. 



 

Fortsätt till stolpen över den stolpe som just sytts i högra rutan, gå igenom 

enbart toppöglan och dra garnet genom den stolpen och motsvarande stolpe i 

den vänstra rutan. Fortsätt sy fram och tillbaka, vänster till höger och höger till 

vänster och så vidare. Stanna efter att du sytt ihop 1-lm i båda de övre hörnen. 

Var försiktig så du inte drar för hårt och drar samman arbetet.  

 



Detta skapar en söm som är platt och säker utan en upphöjning mellan rutorna. 

När jag inte har fotat 5 cm ifrån arbetet så ser det väldigt sömlöst ut !! ;) 

Låt oss nu dubbelsäkra vårt arbete! Vänd på de rutor du precis sytt samman så 

att du har avigsidan mot dig. Notera att du har flera masköglor som du inte 

använt dig av längs sömmen? (Kom ihåg att vi ännu bara använt oss av de 

främre maskbågarna).  

Nu är det dags att jobba dubbelt och använda oss av SAMMA metod som till 

framsidan. Vi kommer att jobba NEDÅT längs sömmen, plocka upp de 

kvarvarande maskbågarna, höger till vänster under den främre maskbågen 

(tvärtom för vänsterhänta) för att sedan gå tillbaka från vänster till höger. 

EXAKT likadant som för framsidan men nu arbetar vi uppifrån och ned, alltså 

tvärtemot när man jobbade nedifrån och upp. Matcha maskbåge mot maskbåge 

mellan de två rutorna. 1 lmb i hörnet mot det andra rutans hörn 1-lmb och så 

vidare. Bilden nedan visar hur det ser ut när jag sytt samman arbetet även på 

baksidan.   

 



Medan du är här, ta en stund och fäst ändarna precis som vi gjorde för de 

enskilda rutorna.  

Vi kommer nu att sy ihop alla våra rutor med samma metod som ovan enligt 

schemat nedan för att få klart vår kroppssektion! Vi har nu kommit långt! 

För att bryta ned det: Detta mönster är helt enkelt ett pussel med bitar som 

strategiskt skapar ett plagg. De minsta rutorna är halva storleken av en 

medium och en fjärdedel av en stor. Detta gäller för alla storlekar.  

En återblick: Tabellen nedan visar antalet 3-stgr som finns på EN sida 

av varje ruta för respektive rutstorlek samt plaggstorlek: Du räknar en 3-

stgr i hörnet, alla 3-stgr längs kanten och en 3-stgr i nästa hörn för att 

bestämma det totala antalet av 3-stgr som du har. Jämför det med tabellen för 

att kontrollera att dina rutor stämmer.  

 

  Plaggstorlek          

Typ av ruta: XXS/XS S/M L/XL 2X/3X 4X/5X 

(A) Liten 4 5 6 7 8 

(B) Medium 8 10 12 14 16 

(C) Stor 16 20 24 28 32 

 

Med hänvisning till tabellen och att du kommer ihåg antalet 3-stgr på EN sida av 

varje ruta, matcha sedan varje st mot varje st, varje 1-lmb till varje 1-

lmb: placera alla rutor med rätsidan uppåt och börja med steg 1. 

Steg 1: Sy samman alla (8) små (A) rutor på enbart en sida, detta skapar en 

lång remsa. Eftersom jag har använt ett flerfärgat garn kan du nu se att jag har 

olika färg i mitten av mina rutor. Jag tog mig en stund och lekte runt med 



placeringen av rutorna till dess att jag var nöjd med dess placering innan jag  

började med att sy ihop dem.  

 

Steg 2: Sy samman en sida av en medium (B) ruta med en sida av en annan 

medium (B) ruta, detta skapar en rektangulär form som består av 2 rutor. Gör 

samma sak för de två återstående medium (B) rutorna. Även här valde jag att 

arrangera mina rutor utifrån deras färg som uppträdde när jag arbetade med 

mitt flerfärgade garn.  

 

Steg 3: Med avigsidorna mot varandra, placera den fria sidan av en remsa 

skapad av (2) mediumrutor, mot den vänstra sidan av en stor ruta och sy dem 



samman längs den övre kanten. Placera den andra remsan som skapats av (2) 

mediumrutor och fäst den återstående fria kanten till den högra övre kanten på 

den stora rutan. Sy därefter ihop resterande fria kanter till den högre övre 

kanten på den stora rutan. Detta skapar sömmen över axeln.  

 

Steg 4:  Sy ihop den vänstra kanten av den rutan på vänster sida om remsan 

med (2) mediumrutorna till nedre kanten 8 (10,12, 14, 16) 3-stgr på de stora 

rutorna på baksidan, detta bildar ett ärmhål. Gör samma sak på den högra 

kanten av den nedersta rutan på höger sida i remsan med (2) mediumrutor till 

nedre kanten 8(10,12, 14, 16) 3-stgr grupper på den stora rutor på baksidan, 

detta skapar det andra ärmhålet. ** När du syr samman det övre hörnet på 

mediumrutan vid mittpunkten av den stora bakre rutan, sy 1-lmb i hörnet mot 

nästa st samt den stora rutan för att säkra ordentligt. Detta skapar plaggets 

ärmhål och om du inte gör detta kommer du att få ett hål här när vi fortsätter 

för att göra ärmen.  



 

Steg 5:  

NOTERINGAR OM STORLEK OCH KROPPSFORM: 

Vi har försökt att få plagget att passa så många olika kroppsformer som 

möjligt, genom att använda oss av medelvärden från olika 

storlekstabeller. Som du säkert vet så är vi alla olika! För plusstorlekar, 

då ryggmåttet blir större, så blir det bara märkbart längre. Därför 

kommer vi att FÖRLITA oss på den ökade stretchigheten av det virkade 

när det blir större för att ge rätt förhållanden och ändå behålla det 

“matematiska pusslet” som behövs på plagget. SÅ: 

Du kan behöva “trycka ihop” din rad av 8 Små Rutor eller “sträcka ut” 

din Medium/Stora rad av rutor för att få det att passa för att sy ihop. När du 

har på dig plagget kommer den stora rutan på ryggen att sträckas ut och passa 

på ryggen. Det finns även: 



TIPS & TRICKS BLOG POST 

Jag kommer att vara tillägnglig och uppdaterad genom hela CALen för att ge 

råd om kroppsstorlekar eller justeringar i passformen. Markera den och kolla in 

den ofta! 

Sätt ihop remsan som du gjorde i steg 1 med alla (8) små rutor med den 

kvarvarande nedre delen på framstycket bestående av (2) mediumrutor, och 

även på nedre delen av den stora ryggrutan. På grund av de första varven då 

du gjorde popcornen, så kupar sig rutorna en smula vilket gör att plagget drar 

ihop sig lite i midjan, snyggt!! 

 

Ta en sekund för att fästa trådändarna i det här läget. Du kommer att bli glad 

att du gjort det i slutet! 

Steg 2: Ärmar 

http://crochetverse.com/tips-tricks/


Tro det eller ej, men vi är halvvägs redan! Nu ska vi skapa de där söta ärmarna. 

Kommer ni ihåg när jag berättade om hur många meter garn man behöver?, att 

de var givna generöst? Här är ännu en orsak till varför. Du kan lägga till extra 

varv till de små ärmarna om du vill ha det. Man formar inte ärmarna direkt, 

utan de består av att man virkar i cirklar runt öppningen som vi skapat när vi 

sydde ihop rutorna. Så, vill du lägga till varv, kom ihåg att ärmarna kommer att 

bli kimono- eller fjärils-lika ju fler varv du lägger till, i stället för en tajtare ärm. 

Bara ett tips, så att du vet vad som händer med designen :) 

 

BLI INTE FÖRVIRRAD VID ARMHÅLAN ELLER VID AXELSÖMMEN: 

 Referensbild för armhålan: 



 

När du virkar varv 1 av ärmen och kommer till armhålan, gör du så här: 

1.  3 st i andra st i 3-stgr av den övre mediumrutan (märkt med blå linje) 

2. 1 lm, 3 st i andra st av den orörda 3-stgr på den stora ryggrutan (märkt med 

orange linje) 

3. inga ärm-maskor virkas i någon 3stgr på den nedre mediumrutan (märkt 

med lila linje) 



När du virkar första varvet på ärmarna och kommer till axelsömmen, virkar du 

3 st i andra st av hörnets 3stgr på den stora rutan, 1 lm, 3 st i andra st av 

hörnet på översta mediumrutan. Virka inte i sömmen. 

Ärmar: VÄND INTE EFTER VARJE VARV 

Varv 1: med rätan vänd utåt, och ärmöppningen vänd från dig, gör en sm med 

HF i andra st av 3-stgr nära mitten av den övre mediumrutan (som du ser på 

bilden nedan), 3lm, (räknas som st), 2 st i samma maska, 1 lm, *3 st i andra st 

på varje 3stgr, 1 lm, upprepa från * runt, sm i toppen av initiala 3-lm. 

 

Efter varv 1, räkna antal 3-stgr. Så här många ska du ha: 

 

# antal 3-stgr runt: 



XXS/XS: 16, S/M: 20, L/XL: 24, 2X/3X: 28, 4X/5X: 32 

Om du har fler eller färre stgr, kolla i armhålan och vid axelsömmen. 

Förmodligen är det där det blivit galet. 

Varv 2: sm till andra st av första 3-stgr, 3 lm (räknas som st), 2 st i samma 

maska, 1 lm. *3 st i andra st i varje 3-stgr, 1 lm, upprepa från * runt, sm i 

initiala 3-lm. Klipp av garnet efter varv 2 och gå till KANTVARV för XXS/XS, 

S/M, L/XL, fortsätt för andra storlekar. 

Varv 3-4: upprepa varv 2, klipp av garnet för alla storlekar och gå till 

KANTVARV. 

ALTERNATIV ÄRM: Vill du ha en längre ärm, klipp inte av garnet där det står 

så. Fortsätt upprepa varv 2 så många gånger som du vill. Prova plagget 

eftersom, så att du vet när du vill sluta. Anteckna hur många varv du gjort så 

att du kan göra en likadan ärm. Kom ihåg att ärmarna kommer att bli kimono- 

eller fjärilslika. När du är nöjd med längden, om du har valt att ändra, klipp av 

och fortsätt till kantvarvet. 

KANTVARV: med rätan utåt, gör en sm med AF i andra st på någon 3stgr på 

ärmen, 1 lm (räknas INTE som en m), 4 hst i samma maska, sm i nästa 1-lm, 

*4hst i andra st på nästa 3-stgr, sm i nästa 1-lm, upprepa från * runt, sm i 

första hst, klipp av garnet. 

Upprepa allt på den andra ärmen. 

Nedan visas en färdig ärm i XXS/XS utan några extra varv: 



 

Till slut, fäst alla garnändar som är kvar. 

TA-DA! Vecka 3 är KLAR! *hejarop och applåder* 

 Vi är så nära slutet nu, att det faktiskt ser ut som ett plagg! 

Vi ses här nästa onsdag, den 11 april 2016, för den sista delen av CALen! 

Jag börjar längta efter att se foton av er alla i era Garden Party Jackets, alldeles 

extra fina!! 

Mycket kärlek och garn, 

Stephanie 



 

Följ på Facebook här! 

Följ på Instagram här! 

Följ på Ravelry här! 

Följ på Pinterest här! 

Följ på Youtube här! 

Följ på Twitter här! 

Följ på Etsy här! 

Mycket Kärlek och Cred till mitt team av testare: 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 

:) 

http://www.facebook.com/crochetverse
https://www.instagram.com/crochetverse/
http://www.ravelry.com/designers/stephanie-pokorny
http://pinterest.com/Crochetverse
https://www.youtube.com/channel/UC2Gk6MO2wElnIHPovJJnwMQ
https://twitter.com/crochetverse
https://www.etsy.com/shop/Crochetverse?ref=hdr_shop_menu

