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Baby Delight Bebisklänning 
 
Denna lilla bebisklänning virkas i ett stycke, uppifrån och ner, utan sömmar. Först virkar du 
ett cirkelformat ok i varv fram och tillbaka. (Jag har valt att kalla dessa “varv” för rader 
istället, eftersom de ju inte virkas runt i varv, utan fram och tillbaka.) Oket har knäppning i 
bak så att det går lätt att trä över bebisens huvud.  
 
Kjolen virkas sedan direkt på oket, i varv utan att vända; men beroende på din virkfasthet 
(speciellt om du virkar hårt) så kan de lodräta “ränderna” i kjolens hålmönster börja svänga åt 
ena hållet, lite som en spiral. Om detta händer så kan du pröva att istället vända arbetet och 
byta riktning i slutet på varje varv i kjolen – då får du spikraka linjer. 
 
Vänsterhänta virkare, obs. att i raderna 8-14 behöver du virka knapphålen på motsatta sidan 
för att sedan kunna virka kräftmaskorna i varv 15. 

 
Vad behövs? 
 

● Ca 250 meter bomullsgarn, med löpmeter 125 m per 50 g, t.ex. Catona från 
Scheepjes eller Tilda Cotton Eco från Svarta Fåret. (Du behöver ca 200 m i en 
färg och ca 50 m i en annan.) 

● 4 mm virknål, eller den storlek du behöver för att få rätt virkfasthet 
● Tre små knappar 
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Storlek & virkfasthet 
 
Klänningen passar nyfödd upp till ca 3 månder. 
 
Virkfasthet: 10 cm = 17 stolpar x 9 rader 

 
Förkortningar 
 
hf = huvudfärg 
kf = kontrastfärg 
fm-start = fasta maskor-start utan luftmaskor. Uppläggningsmetod utan luftmaskor, 
instruktionsvideo finns här. (http://www.garnstudio.com/lang/se/video.php?id=244)  
st = stolpe 
lm = luftmaska 
fm = fast maska 
hst = halvstolpe 
hö = hoppa över 
sm = smygmaska 
m = maska 
krm = kräftmaska, instruktionsvideo finns här. (https://youtu.be/q9cntaQvS5c)  

 
Då sätter vi igång med oket! 
 
Rad 1: Med hf, virka 52 fm-start, vänd. 
(Alternativt, 53 lm, vänd, fm i andra lm från nålen & i alla resterande lm, vänd (52 m) 
 
Rad 2: 3 lm (räknas som m), st i samma m, *st i nästa 3 m, 2 st i nästa m, upprepa från * till 
slutet, fast virka 2 st i sista m, vänd. (65 m) 
 
Rad 3: 4 lm (räknas som 1 st + 1 lm), hö 1 m, st i nästa m, *2 lm, hö 1 m, st i nästa m, upprepa 
från * till slutet, förutom sista upprepningen: 1 lm, hö 1 m, st i den 3:e av de inledande 3 lm fr 
raden innan, vänd. (33 st + 32 lm-bågar) 
 
Rad 4: 3 lm (räknas som m), 2 st i nästa lm-båge, *st i nästa st, st i nästa lm-båge, st i nästa st, 
st i nästa lm-båge, st i nästa st, 2 st i nästa lm-båge, upprepa från * till slutet, fast virka 2 st i 
den sista lm-bågen & sista st i den 3:e av de inledande 4 lm fr raden innan, vänd. (77 m) 
 
Rad 5: som rad 3 (39 st + 38 lm-bågar) 
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Rad 6: som rad 4 (91 m) 
Rad 7: 2 lm (räknas som m), hst i nästa 2 m, 2 hst i nästa m, *hst i nästa 3 m, 2 hst i nästa m, 
upprepa från * till slutet – virka den sista hst i den 3:e av de inledande 3 lm fr raden innan, 
vänd. (113 m) 
 
Byt till kf när du ska dra igenom garnet andra gången i den sista hst i rad 7. Klipp av och fäst 
hf. Vänd inte! Du ska ha rätsidan mot dig. 

 
Knapphålsband & kant på oket 
 
Rad 8: med kf, rätsidan mot dig, 1 lm (räknas ej som m), runda hörnet & virka fm uppför sidan 
av arbetet (det som kommer bli den högra kanten med knapphål i): virka 2 fm i varje rad, 
vänd. (14 m) 
 
Rad 9: 1 lm (räknas ej som m), fm i varje m från rad 8, vänd. (14 m) 
 
Rad 10 (knapphål): 1 lm (räknas ej som m), fm i nästa 2 m, *2 lm, hö 2 m, fm i nästa 2 m, 
upprepa fr * 2 ggr till, vänd. (14 m , varav 8 fm + 6 lm) 
 
Rad 11 A (gör klart knapphålsbandet): 1 lm (räknas ej som m), fm längs knapphålsbandet: 
1 fm i varje fm & 2 fm i varje lm-båge, vänd inte utan fortsätt direkt med rad 11 B (14 m) 
 
Rad 11 B (okets kant): virka ytterligare 2 fm i samma m i slutet av knapphålsbandet för att 
runda hörnet, 3 fm i nedre kanten av knapphålsbandet, fm i främre maskbågen i varje hst 
runt oket, 2 fm i inledande 2 lm från rad 7 för att runda hörnet, vänd inte utan fortsätt direkt 
till rad 11 C (119 m, exkl de 14 m i knapphålsbandet) 
 
Rad 11 C (början på knapp-bandet): virka fm uppför sidan av arbetet (det som kommer bli 
den vänstra kanten med knappar): virka 2 fm i varje rad, vänd. (14 m) 
 
Rad 12: 1 lm (räknas ej som m), fm i varje fm längs med knapp-bandet, vänd. (14 m) 
 
Rad 13: som rad 12 (14 m) 
 
Rad 14: som rad 12 (14 m) 
 
Vänd arbetet så att du har rätsidan mot dig och håll i oket så att knapphålsbandet ligger 
ovanpå knapp-bandet.  
 
Nu ska vi virka kräftmaskor (fm baklänges) genom båda knapp-banden för att fästa ihop dem, 
och sedan fortsätta runt hela oket. Se bilder: 
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Knapphålen överst, nålen genom båda lagren, börja virka fm baklänges. 
 
Varv 15 (virka ihop knappbanden & kanta oket): 4 krm – från vänster till höger – genom 
båda knapp-banden samtidigt. Dessa första 4 krm är lite pilliga och knöliga eftersom du 
virkar genom två lager, men håll ut! Fortsätt virka krm i varje m runt oket. Klipp och fäst kf. 
 

Och så kjolen 
 
Kjolen virkas runt i varv utan att vända. Det första varvet virkas i bakre maskbågarna på rad 7, 
bakom okets kräftmaske-kant. Förutom – det finns inga bakre maskbågar på avigsidan av 
knapp-bandet; här får du virka 4 st lite var som, där du får in nålen. Det spelar mindre roll hur 
det ser ut eftersom detta är avigsidan av arbetet. Du ser på bilderna hur jag gör… 
 
Håll oket i knapp-bandet, med avigsidan upp, som på bild A nedan. Fäst hf i övre högra 
hörnet av knapp-bandet, precis under kräftmaskorna. 
 

 
Bild A: fäst garnet 
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Varv 16 (första varvet på kjolen när du skapar armhålen): 3 lm (räknas som första st) (se 
bild B nedan), 3 st i knapp-bandet, där du kan få in nålen, precis under kräftmaskorna, (bild C), 
2 st i hörn-maskorna från varv 11b, st i bakre maskbågen (BM) på nästa 15 hst från varv 7 (bild 
D), 7 lm, hö nästa 24 hst, 2 st i BM på nästa hst, *st i BM på var och en av nästa 7 hst, 2 st i BM 
på nästa hst, repetera från * 3 ggr, 7 lm, hö nästa 24 hst, st i BM på nästa 17 hst. (Du kan 
behöva virka 2 st i den sista hst för att få det till 17 st.) Slut varvet med sm i första st (=de 
inledande 3 lm). (Framsida: 38 st + baksida: 38 st + varje armhål: 7 lm = totalt 90 m runt) 
 

Bild B, C & D: börja virka kjolen på oket 
 
Varv 17 (första kjolvarvet med hålmönster): Vänd så att du har rätsidan mot dig, 3 lm 
(räknas som första st), st i nästa 2 m, 2 lm, hö 2 m, st i nästa 8 m, *2 lm, hö 2 m, st i nästa 8 m 
(fortsätt i lm-kedjan under armhålen), repetera från * 6 ggr, 2 lm, hö 2 m, st i de sista 5 m, slut 
med sm i första st. (72 st + 18 lm) Vänd ej arbetet. 
 
Varv 18-20: 3 lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i nästa 8 m, 
repetera från * 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st i återstående 5 st, slut med sm i första 
st. (72 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 21 (ökningsvarv): 3 lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i 
nästa 3 m, 2 st i nästa m, st i nästa 4 st, repetera 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st i 
nästa 3 m, 2 st i nästa m, st i sista m, slut med sm i första st. (81 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 22-25: 3 lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i nästa 9 m, 
repetera 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st i återstående 6 m, slut med sm i första st. 
(81 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 26 (ökningsvarv): 3 lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i 
nästa 4 m, 2 st i nästa m, st i nästa 4 st, repetera från * 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st 
i nästa 4 m, 2 st i nästa m, st i sista m, slut med sm i första st. (90 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 27-30: lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i nästa 10 m, 
repetera 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st i återstående 7 m, slut med sm i första st. 
(90 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 31 (ökningsvarv): 3 lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i 
nästa 4 m, 2 st i nästa m, st i nästa 5 st, repetera från * 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st 
i nästa 4 m, 2 st i nästa m, st i återstående 2 m, slut med sm i första st. (99 st + 18 lm) Vänd ej. 
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Varv 32-34: lm (räknas som första st), st i nästa 2 m, *2 lm, hö lm-bågen, st i nästa 11 m, 
repetera 7 ggr, sedan 2 lm, hö sista lm-bågen, st i återstående 8 m, slut med sm i första st. 
(99 st + 18 lm) Vänd ej. 
 
Varv 35: 2 lm (räknas som första hst), hst i varje m hela varvet runt (inklusive 2 hst i varje 
lm-båge), slut med sm i första hst. Byt färg till kf när du ska dra igenom garnet sista gången, 
när du virkar sm. Klipp och fäst hf. (117 m) Vänd ej. 
 
Varv 36: Med kf: 1 lm (räknas ej som m), fm i varje m varvet runt, slut med sm i första fm. 
(117 m) Vänd ej. 
 
Varv 37: 1 lm (räknas ej som m), krm i varje m varvet runt (fm baklänges). (117 m). Klipp av 
och fäst trådarna. 
 

● Sy fast 3 knappar på knapp-bandet på oket. 
● Om du känner att klänningen är för stor/lös runt nacken kan du virka sm runt 

nacklinjen för att “tighta till” den. 
● Blocka – det gör enorm skillnad! Att blocka innebär helt enkelt att man 

tvättar/blöter ner arbetet och låter det plantorka i utsträckt läge; lägg ut det 
blöta arbetet på en handduk eller annan lämplig tork-yta och sträck/forma det 
som du vill ha det. (Blöt bomull är väldigt töjbart så var lite försiktig.) 

 
färdigt! 
 
Få saker gör mig så glad som att se mina mönster få liv i andras händer. Så snälla, dela och tagga 
@hooked_by_anna #AestasTop på Instagram eller skapa en projektsida på Ravelry! Tusen tack. 
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