
Hej igen och välkommen till SISTA veckan av vår Garden Party Jacket! När som 

helst nu kommer du att spatsera runt i ditt klädsamma konstverk! 

  

Denna vecka: Peplum, kant & avslutning 

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 

Har du missat “Del 3: montering av bak- och framstycke & ärmar”, 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! 

 

Så, låt oss starta: 

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


Vi har tre steg denna vecka: 

Steg 1: Skapa peplum 

Steg 2: Sätta kant på plagget 

Steg 3: Avslutning 

Framåt mina vänner!!  

TÄNK PÅ ATT KOLLA TIPS & TRICKS BLOG POST FÖRE DET ATT DU 

BÖRJAR DESSA AVSLUTANDE STEG, Du kanske bestämmer dig för att 

ändra på vissa saker beroende på hur ditt plagg ser ut just nu. SNÄLLA 

glöm inte att göra detta! 

STEG 1: PEPLUM 

Kommer du ihåg hur jag tidigare sa att detta plagg var matematiskt designat 

att passa ihop som ett pussel? Det kommer att stämma när det gäller 

skapandet av peplum också. Peplum är ett litet skört som sticker ut från midjan 

på ett klädesplagg och ger det en feminin stil. Den kommer att vara exakt 

DUBBELT så bred som det monterade fram- och bakstycket på sin bredaste 

punkt; därigenom skapas en fin vidd och en smickrande och söt rynkad kant 

som kommer att göra designen komplett.  

 

Låt oss börja: 

Med rätsidan av plagget uppåt och med den kantfria raden av (8) små rutor i 

riktning från dig starta med AF i 1lm-utrymmet i högra hörnet med en sm: 

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


  

Varv 1: 4 lm (räknas som st och lm), 3 st i den 2:a st i första 3-stgr, 1 lm, *3 

st i den 2:a st i nästa 3-stgr 1 lm, upprepa från * hela vägen, st i 1lm-

utrymmet i plaggets vänstra hörn.  

Antal 3-stgr tvärs över (RÄKNA INTE de ensamma stolparna på vardera 

kanten, vi räknar BARA 3-stgr):  

XXS/XS: 32, S/M: 40, L/XL: 48, 2X/3X: 56, 4X/5X: 64 

*** När du virkar st i de 4 luftmaskorna där du vänder tänk på att virka st i den  

3:e lm eftersom den kommer att vara toppen av den “första” st du gjorde. Den 

fjärde lm räknas som lm mellan stgrupper.*** 

Varv 2: 4 lm (räknas som st och lm), *3 st i den (2:a) st i nästa 3-stgr, 1 lm, 

upprepa från * hela vägen, st i sista st, klipp av och fäst AF. 

På bilden nedan visas hur varven med AF under raden med 8 små rutor förbinds 

med fram- och bakstycket. Notera hur 3-stgr av peplum är virkade i den andra 

stolpen i 3-stgr i rutorna. 



 

 Nu ska vi skapa vidden i peplum genom att dubbla 3-stgr i varv 3. 

 Varv 3: med rätsidan upp och med de två varv du redan gjort riktade från dig, 

fäst HF i 1:a st hela vägen bort på höger kant. 4 lm (räknas som st och lm), *3 

st i den 2:a st i nästa 3-stgr, 1 lm, 3 st i nästa 1lm-utrymme, upprepa från * 

tvärs över till sista 1lm-utrymme före kant-st är nådd, 3 st i sista 1lm-

utrymmet, 1 lm, st i 3:e lm av 4lm-kedjan på slutet (kom ihåg att virka i den 

tredje av de fyra luftmaskorna) 

Antal:3-stgr tvärs över (RÄKNA INTE de ensamma stolparna på vardera 

kanten, vi räknar BARA 3-stgr):  

XXS/XS: 64, S/M: 80, L/XL: 96, 2X/3X: 112, 4X/5X: 128 

Observera att detta är exakt dubbelt så många 3-stgr jämfört med vad du hade 

i varv 1 & 2 i din peplum. 

Varv 4: 4 lm (räknas som st och lm), vänd, *3 st i den 2:a st i nästa 3-stgr, 1 

lm, upprepa från *, tvärs över, st i 3:e lm av 4 från föregående varv.  



Varv 5-11: upprepa varv 4, klipp av och fast för XXS/XS, S/M, L/XL, fortsätt 

för alla andra storlekar 

Varv12-15: upprepa varv 4, klipp av och fast för alla kvarvarande storlekar. 

 LÄNGDANPASSNINGSPUNKT***: Här är ett annat tillfälle när den generösa 

garnberäkningen kommer att vara bra. Skulle du vilja så kan du upprepa varv 4 

så många gånger du önskar och som garntillgången tillåter, du kan till och med 

göra den hellång om du vill. (Detta kommer dock kräva MER garn än vad som 

uppges i beskrivningen MEN det är helt möjligt.) Prova bara plagget under tiden 

du virkar och när du erhållit den längd du önskar så klipp av, fäst och fortsätt 

till kantning här nedanför! Matte är seriöst coolt när det kommer till garn och 

virkning!  

Bortse ifrån att detta foto togs innan jag hade gjort klart andra ärmen, jag vill 

visa dig hur vacker vidden på peplum är när den flyter ut och veckar sig från 

fram- och bakstycket! För mig så personifierar det feminin stil!:) 



 

STEG 2: KANTNING 

Med rätsidan upp, fäst HF i andra st i någon av 3-stgr på rätsidan av plagget. 

Var som helst på framsidan går bra, bara undvik peplumkanten eftersom 

mönstret är lite annorlunda där. Använd fotot för att få en uppfattning om var 

det kan vara bra att börja. (Jag var en dålig virkare och har inte fäst trådarna 

än. Skäms på mig!) 



 

Kantningen består av ETT VARV, ENBART, men mönstret förändras lite 

beroende av var vi är på plagget så varvet delas upp i flera delar så att du inte 

blir förvirrad och överväldigad av arbetet.  

Varv 1: (Uppdelat i steg) 

A: 1 lm (räknas inte som en maska), 4 hst i samma maska, sm i nästa 1lm-

utrymme, *4 hst i 2:a st i 3-stgr, sm i nästa 1lm-utrymme, upprepa från * tills 

du når mitten av nackdelen där två delar möts. 

 



 

 

Den lägsta punkten av “V:et” på bilden ovan visar var de två delarna bestående 

av två mediumrutor möts på den stora ryggdelen. Kanten kommer att komma 

upp en smula bak i nacken när den är klar och ge ett intryck av “viktoriansk 

elegans” om du så vill, till plagget.  

B: sm i 1lm-utrymmet på den stora bakre rutan i mitten (lägsta punkten av 

“V:et” visad och beskrivet ovan), sm i nästa 1lm-utrymme i hörnet av nästa 

mediumruta och återuppta mönstret, *4 hst i 2:a st i nästa 3-stgr, fortsätt 

nedför sidan tills du når varven som skapade peplum med de ensamma 

stolparna på kanten)  

* NOTERA: när du når en plats där två rutor möts och är hopsydda, virka 2 sm, 

en i 1lm-hörnet på ena rutan och den andra i 1lm-hörnet på den andra rutan, 

fortsätt sedan som det beskrivs i mönstret. 

Här är en bild på hur kanten skall se ut på huvuddelen av plagget, nedför 

sidorna skapade av de mediumstora rutorna:  



 

Nedanför finns en bild på hur kantvarvet skall se ut nedför sidorna på peplum, 

titta på den innan vi fortsätter: 

 



 

C: sm i lm-utrymmet i kanten av första peplumvarvet, 3 hst i samma utrymme, 

sm tillbaka i samma utrymme igen, *sm i nästa lm-utrymme i nästa varv på 

peplum, 3 hst i samma utrymme, sm tillbaka till samma utrymme igen, upprepa 

nedför kanten tills ett lm-utrymme återstår nere i hörnet.   

D: sm i sista utrymmet i hörnet, 6 hst i samma utrymme, sm tillbaka till samma 

utrymme, sm i 2: dra st av den 1:a 3-stgr längs med nederkanten av peplum, 4 

hst i samma m, sm i nästa 1lm-utrymme, *4 hst i den 2:a av nästa 3-stgr, sm i 

nästa 1lm-utrymme, * upprepa från * längs med nederkanten tills en 3-stgr 

återstår. 

E: 4 hst I den 2:a st i sista 3-stgr, sm tillbaka till samma m, virka nu tillbaka 

uppför kanten av varven på peplum som tidigare, sm i hörnlm-utrymmet, 6 hst 

i samma utrymme, sm tillbaka till samma utrymme, *sm i nästa lm-utrymme 



uppför kanten, 3 hst i samma utrymme, sm i samma utrymme igen, upprepa 

uppför kanten av peplum tills mediumrutan är nådd. 

F: sm i 2:a st i nästa 3-stgr, 4 hst i samma st, sm i nästa 1lm-utrymme, *4 hst 

i den 2:a st i nästa 3-stgr, sm i nästa 1lm-utrymme, upprepa från * tills du når 

den första kantgrupp du virkade, sm i toppen av 1:a hst, klipp av och fäst.  

STEG 3: AVSLUTNING 

SLÄPP VIRKNÅLARNA! Vår virkning är färdig. Nu ska vi bara göra några små 

saker för att avsluta denna skönhet!  

1. Fäst alla kvarvarande ändar med den där supersäkra metoden jag 

visade tidigare. 

2. Fäst en 75cm bit band (mer om du vill ha en längre rosett) till 

avigsidan på en av de små rutorna vid höften på AVIGSIDAN, som du 

ser på bilden nedan. Försäkra dig om att du fäster i rutan och inte i 

kanten så kommer det att ge lite mer stadga åt bandet. Jag har vikt 

bandet dubbelt någon centimeter så att kanten av det blir lite tjockare 

och mer stabil. Tänk på att fästa bandet så att RÄTSIDAN är ut från 

plagget om ditt band har en rätsida och en avigsida. Avigsidan skall 

vara in mot plagget. Använd nål och passande tråd och fäst bandet 

ordentligt. Upprepa på andra sidan, på samma plats, på den lilla rutan 

vid kanten. Om det behövs så använd lim på bandändarna för att 

förhindra fransning? 



 

NU SKA DU GÅ OCH LETA UPP DIN NÄRMASTE SPEGEL!! 

Ta på dig ditt nygjorda användbara konstverk och stå där och uppskatta din 

fantastiska talang! DU gjorde detta, DU skapade kläder med dina egna händer 

utav bara garn och virknål. DET ÄR IMPONERANDE!  

Allt jag begär är att ni skall posta bilder på era underbara skapelser 

på FACEBOOKSIDAN HÄR  

Jag är så spänd och ser förväntansfullt fram emot att få se alla 

färgkombinationer ni har kommit på! 

Jag hoppas innerligt att du har njutit av denna crochet along. Den har varit ren 

glädje för mig. Jag känner mycket passionerat för virkning och att ha fått 

möjligheten att dela med mig av min kunskap och design till dig är det som får 

min värld att snurra. Tack för att du följt med. Jag hoppas att du bär din nya 

Garden Party Jacket med glädje, god hälsa och framgång. Tills vi träffas igen i 

en framtida CAL.... 



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

