
 

 

GARDEN PARTY JACKET 

 

"LEDTRÅDAR TILL STORLEKAR, TIPS, & TRICKS!"  

 

LÄS DETTA NOGA OCH MARKERA DENNA SIDA FÖR ATT KUNNA BESÖKA SIDAN OFTA! 

Skicka meddelande till oss på  FACEBOOKSIDAN HÄR! med allt underbart som du upptäcker under arbetets gång.  

Det finns så många vackra olika former och olika kroppstyper på vår planet, och det är helt omöjligt att ett enskilt 

klädesplagg kan passa på dem alla. SÅ medan vi har testat och gjort vårt eget plagg har vi dokumenterat saker som 

kan hjälpa dig att anpassa ditt plagg så det passar på din kropp och din kropps behov och önskningar! 

Det finns tips för varje del, både från under arbetets gång och från när vi avslutat arbetet! 

VÄNSTRA KOLUMNEN VISAR PÅ ETT BEHOV/HÖGRA KOLUMNEN VISAR PÅ LÖSNINGAR 

 

PROBLEM ELLER 

ÖNSKAD 

ÄNDRING & VAR 

DET SKA 

ÄNDRAS I 

MÖNSTRET 
 

 

LÖSNINGAR ATT PROVA 

Vill använda ett 

tjockare eller 

tunnare garn än det 

rekommenderade? 
 

(Innan start) 

 

 

Kom ihåg att det slutgiltiga materialet och plagget kommer att se en aning annorlunda ut. Men de 

kan användas och det kan bli bra, om storleken på virknål anpassas för att uppnå rätt mått på varje 

ruta.  

Tjockare garn/smalare virknål. Tunnare garn/större virknål 

Vill att din jacka 

ska bli löst sittande 

& svängig? 
 

(Innan start) 

 

 

Gör en eller två storlekar större än din storlek för att uppnå en lös passform. Kom ihåg att det blir en 

lägre midja. Du kan då helt utesluta peplum och då blir plagget mer som en kofta. 

 

Kan inte uppnå den 

önskade längden på 

rutorna? 
 

(Del 1 & 2) 

 

 

Var inte rädd för att använda flera olika storlekar på virknål i SAMMA ruta! Byt när det behövs och 

skriv upp när du byter, så att du kan göra samma byten på de övriga rutorna i samma storlek. 

Provade 

ovanstående och 

kan helt enkelt inte 

uppnå den önskade 

längden på rutan 

och den är för stor? 
 

 

Trots att det kommer att påverka utseendet en aning på de sista få varven så är det viktigare att ha 

korrekt längd och maskantal. Ersätt de sista få varven (ungefär 4 varv, speciellt på större storlekar) 

med hst istället för st, och kanske även de sista varven med fm. Rutan nedan har virkats med hst i de 

sista 4 varven. 

http://www.facebook.com/crochetverse


(Del 1 & 2) 

 

 
Vill du att jackan 

ska vara längre och 

ha en hängande 

midja, och de små 

rutorna redan är 

virkade? 
 

(Innan du påbörjar 

Del 2) 

 

 

Ändra INTE på storleken på någon av rutorna, utan använd istället en större virknål för att få en 

större bredd på ENBART dina MEDIUM och STORA rutor  eftersom det är de som ger jackan 

längd och vidd. Gör dem inte enorma, utan lägg bara till några centimeter mer än rekommenderad 

storlek och då kommer midjan att falla ner och jackan blir längre. 

 

Vill ha en längre 

ärm? 
 

(Innan du börjar med 

Del 2, ärmar) 

 

 

Lägg helt enkelt till varv genom att fortsätta varven i mönstret. Kom ihåg att ärmarna inte är 

avsmalnade eller formade och kommer att bli naturligt kimono- eller fjärilsformade ju längre de 

blir. Prova under arbetets gång och när du är nöjd så tar du av garnet och fortsätter med kantvarven.  

 

Har en stor byst och 

vill att den ska 

stängas lite mer? 
(innan du börjar Del 

2, 

MEDIUMRUTOR) 

 

 

Ändra INTE på plaggets mått på någon av rutorna, utan använd en större virknål och för att få en 

större vidd på ENBART TVÅ AV MEDIUMRUTORNA. Det är dessa som täcker bysten.  (lägg till 

högst 2,5 centimeter) (sy fast dem i toppen av raden, så de hamnar över bysten.  

 

Stor/Medium ruta 

går inte helt över 

ryggen vid 

ihopsättning när 

den provas på? 

(Speciellt för stora 

storlekar och 

BREDA 

SKULDROR) 
 

(Del 3, efter att ha 

sytt ihop) 

 

 

1. Eftersom vi förlitar oss på att materialet är stretchigt för att skapa vidd medan vi behåller höjden 

rätt, så kan den STORA rutan behöva blockas BREDARE (med detta menas att göra en ny 

blockning och denna gång sträcka den så den blir bred, inte hög. Den blir mer rektangulär i formen) 

detta kan göras både före eller efter man syr ihop.  

2. om du är bred över skuldrorna kan du behöva lägga till vidd genom att ta bort sidosömmarna. Då 

skapar du en stor öppning i sidan. Plocka upp maskor runt denna ruta och arbeta med mönstersöm 

för att skapa mer vidd under tiden. Fotot nedan visar öppningen utan sidosöm.  



 
 

Sytt ihop MEDIUM 

& STORA rutor 

och provat dem och 

de kommer för 

HÖGT upp (därför 

att vi litar på 

stretchigheten för 

att skapa vidd)? 
 

(Del 3, efter att ha 

sytt ihop, MEN 

INNAN ha sytt fast 

raden med 8 rutor, 

eller ha tagit bort 

dem från toppen) 

 

 

Notera hur de stora storlekarna använder materialets naturliga stretchighet för att uppnå vidd och 

samtidigt undviker att den blir för lång. Om du provar plagget när du sytt ihop den stora och 

mediumrutan och ser att det kommer för högt upp: INNAN du syr på raden med 8 små rutor och 

arbetar i mönstermaskor så lägg till mer varv på nedre kanten av arbetet. Sy sedan fast raden med 8 

rutor. 

 

Sömmarna är för 

hårda och har 

reducerat 

stretchigheten i 

plagget för mycket? 
 

(Del 3, efter att ha 

sytt ihop) 

 

 

Klipp och dra upp sömmen. Var försiktig och klipp INTE av misstag i rutorna. Sy en ny söm och se 

till att lämna maskorna lösa. Sträck rutorna under arbetet för att testa. 

 

Har större 

överarmar? 
 

(Innan du börjar Del 

3, att sy ihop) 

 

 

När du syr ihop MEDIUMRUTAN och STORA RUTAN, så sy ihop sidosömmen lite kortare. Detta 

ger en större öppning. Justera sedan varven för ärmen så det passar för öppningen.(öka med 3 st när 

du arbetar runt) 

 

Vill ha en längre  



böljande peplum 

för att den ska 

täcka mer? 
 

(Innan du börjar på 

Del 3, peplum) 

 

Lägg till varv på peplum genom att helt enkelt fortsätta med de beskrivna raderna på mönstret. 

Prova under arbetets gång. När du är nöjd så tar du av garnet och fortsätter till kantvarvet. 

 

Det avslutade 

plagget är lite för 

litet för din smak? 
 

(Efter avslut) 

 

 

Detta material är glest och stretchigt och kan förändras MYCKET i storlek genom att blockas hårt. 

Använd den metod som beskrivs i mönstret men dra MYCKET FAST (bredare/längre/eller båda) 

och sätt knappnålar och låt det torka.  

 

Det avslutade 

plagget hänger lite 

för lågt för din 

smak? 
 

(Efter avslut) 

 

 

På baksidan av nacken (den stora rutans mittpunkt, där mediumdelarna möts) sys 2-5 varv av 

mediumrutorna för att höja midjan lite. Detta ger en högre linje på materialet på baksidan av 

nacken. Detta ger ett snyggt slutresultat. 

 
 

Det avslutade 

plagget är för löst I 

midjan? 
 

(Efter avslut, innan 

bandet sys fast) 

 

 

Istället för att sy fast bandet i öppningen, så VÄV in bandet fram och tillbaka i hålen i de små 

rutorna. Använd bandet för att justera midjan och göra den smalare. 

Det avslutade 

plagget känns för 

öppet över bröstet? 

Större byst, bredare 

skuldror kan ge detta 

resultat.    

                                 

(Innan Del 4, Kant) 

 

1. Använd metoden som används för att skapa ärmarna. Lägg till mer varv, INNAN kantvarvet, 

men bara på ÖPPNINGEN ÖVER BRÖSTET (lägg inte till varv på nederkanten mot peplum) 

2. Eller, lägg till mer kantvarv, arbeta och justera placeringen om det behövs. 



 

Önskar att du hade 

gjort något annat 

eller hade gjort en 

helt annan storlek? 
 

(efter avslut) 

 

 

Lev, lär dig, ge den till någon du tycker om och så gör du en till Jacka. 

 

 

 

Kom ihåg att virkning är roligt och att allt du gör är ett kreativt uttryck! För att citera Bob Ross, inga misstag utan 

bara glada olyckor! 

 

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 

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


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 :) 

 

 


