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Aestas Topp

Aestas betyder sommar på latin, och den här toppen är just det – en perfekt sommartop. Den virkas i
luftig bomull med dekorativt genombrutet ok och sidopartier, men är samtidigt tillräckligt täckande
för att kunna bäras på stan, eller under en ledigare kavaj. Garanterad favorit i sommargarderoben!
Aestas virkas uppifrån och ner utan sömmar. Mönstret innehåller bilder på de lite klurigare partierna
för att alla ska kunna lyckas. Toppen går snabbt att virka i lite tjockare garn med 5 mm nål – du hinner
göra flera för att matcha hela garderoben! Maskor som används är lm, fm, hst, st, sm, dst, 2 dst tills, 2
st tills.

Material

Virkfasthet

● Ca 350 (375, 425, 475, 550) m bomullsgarn med
75 löpmeter per 50g (t.ex. Schjeepjes Cahlista
eller Falkgarn Julie) Det går också bra att virka
med 2 trådar klassiskt 8/4-garn.
● 5mm virknål eller den nål du behöver för att få
rätt virkfasthet
● Och så stoppnål och sax såklart

13 st x 8 varv = 10×10 cm

Storlekar
XS (S, M, L, XL)
Bystmått: 78 (86, 95, 105, 115) cm,
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Då sätter vi igång!
Oket
Oket är ett runt ”band” som består av 5 varv med halvstolpar och luftmaskbågar. Det virkas i varv utan
att vända.
Virka 102 (108, 114, 120, 126) lm, stäng med sm i första m (var försiktig så att du inte vrider lm-kedjan)
Varv 1: 1 lm (räknas ej som m), hst i den bakre bågen i varje lm varvet runt, stäng med sm i första m
(102 (108, 114, 120, 126) m)
Varv 2: 1 lm (räknas ej som m), fm i första m, [5 lm, hö 2 m, fm i n m] upprepa instruktioner mellan [ ]
varvet runt, utom den sista gången: istället för 5 lm: 2 lm, slut varvet med st i första fm. (34 (36, 38, 40,
42) lmb)
Varv 3: 1 lm (räknas ej som m), fm i lmb du just virkade (som består av 2 lm + st), [6 lm, fm i n lmb]
upprepa instruktioner mellan [ ] varvet runt, utom den sista gången: istället för 6 lm: 3 lm, slut varvet
med dst i första fm. (34 (36, 38, 40, 42) lmb)
Varv 4: 1lm (räknas ej som m), fm I lmb du just virkade (som består av 3 lm + dst), [3 lm, fm i n lmb]
upprepa instruktioner mellan [ ] varvet runt, stäng varvet med sm i första fm (34 (36, 38, 40, 42) lmb)
Varv 5: 1 lm (räknas ej som m), hst i första fm, [3 hst i n lmb, hst i n fm] upprepa instruktioner mellan [ ]
varvet runt, stäng varvet med sm i första hst (136 (144, 152, 160, 168 hst)

Korta varv i ryggen
Nu ska vi virka 8 (8,10, 10, 10) korta varv, fram och tillbaka, i ryggen.
Ryggvarv 1: med rätsidan upp, 3 lm (räknas som första st), st i bakre maskbågen på n 36 (41, 44, 50,
54) m, en sista st i båda maskbågarna på n m, vänd. (38 (43, 46, 52, 56) st)
Ryggvarv 2: med avigsidan upp, 3 lm (räknas som första st), st i varje st, vänd. (38 (43, 46, 52, 56) st)
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Ryggvarv 3-8: virkas som varv 2 (38 (43, 46, 52, 56) st)
Storlek M, L, XL: Ryggvarv 9-10: virkas som varv 2 (x (x, 46, 52, 56) st)
Efter sista ryggvarvet, klipp inte garnet utan dra bara upp öglan och lämna detta nystan att vila, så
återkommer vi till det senare...

Korta varv framtill
V ska även virka några korta varv framtill. Grabba tag i ett nytt nystan och lägg ut oket i en cirkel
framför dig med rätsidan upp. Leta rätt på den sista stolpen i det första ryggvarvet (inringad på bilden
nedan) och räkna 33 (32, 33, 31, 31) hst därifrån. Hö dessa m och fäst garnet i den 34:e (33:e, 34:e,
32:a, 32:a) hst. (Det ska alltså vara 33 (32, 33, 31, 31) överhoppade hst mellan slutet av ryggvarven och
början på de korta varven i fram.)

Kort varv framtill 1: 3 lm (räknas som första st), st i samma m (=ökning), st i bmb i n 30 (35, 38, 44, 48)
m, 2 st i båda maskbågar i n m (=ökning), vänd. (34 (39, 42, 48, 52) st)
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Kort varv framtill 2: 3 lm (räknas som första st), st i samma m (=ökning), st i varje m varvet ut, 2 st i
sista m (=ökning), vänd. (36 (41, 44, 50, 54) dc's)
Kort varv framtill 3: som varv 2 ovan. (38 (43, 46, 52, 56) dc's)
Klipp och fäst garnet och återvänd till den vilande maskan i slutet av ryggvarven. Nu börjar vi med
livet....

Livet
Nu återgår vi till att virka runt i varv utan att vända. Varv 3 och 5 är en aning knepigare, de finns
förtydligade på bild nedan.
Livet varv 1: nu ska du ha nålen i slutet av sista ryggvarvet, vänd (sista gången du vänder i det här
mönstret!), 3 lm (räknas som första st), st i varje st i ryggen/bakstycket, 13 (13, 16, 16, 19) lm för att
skapa högra ärmhålet, st i n 38 (43, 46, 52, 56) st i framstycket, 13 (13, 16, 16, 19) lm för att skapa
vänstra ärmhålet, slut varvet med sm i första st. Vänd inte. (102 (112, 124, 136, 150) m)
Livet varv 2: 3 lm (räknas som första st), st i varje st och fm i varje lm under armarna varvet runt, slut
varvet med sm i första st. Vänd inte. (102 (112, 124, 136, 150) m)
Livet varv 3: 3 lm (räknas som första st), st i varje st i bakstycket fram till den första fm i högra
sidopartiet: [2 lm, 2 dst tills i den första och fjärde fm, 2 lm, 2 dst tills i den fjärde och sjunde fm, o.s.v.
(7:e och 10:e, 10:e och 13:e etc.) tills du har 4 (4, 5, 5, 6) 2 dst tills; varav den sista ska ha sitt andra ben i
den sista fm i sidopartiet, 2 lm], st i varje st i framstycket, upprepa från [ till ] för vänstra sidopartiet,
slut varvet med sm i första st. (76 (86, 92, 104, 112) st + 8 (8, 10, 10, 12) 2 dst tills)
Livet varv 4: 3 lm (räknas som första st), st i varje st i bakstycket fram till högra sidopartiet: [2 fm i
första lmb, 3 fm i n 3 (3, 4, 4, 5) lmb, 2 fm i sista lmb i sidopartiet (hö alla 2 dst tills)], st i varje st i
framstycket, upprepa från [ till ] för vänstra sidopartiet, slut varvet med sm i första st. (76 (86, 92, 104,
112) st + 26 (26, 32, 32, 38) fm)
Livet varv 5: som varv 3, utom sidopartierna: [hö 2 fm, dst i tredje fm, 2 lm, 2 dst tills i den tredje och
sjätte fm, 2 lm, 2 dst tills i den sjätte och nionde fm, 2 lm, o.s.v. tills bara en fm återstår i sidopartiet:
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dst i den näst sista fm, hö den sista fm] (76 (86, 92, 104, 112) st + 6 (6, 8, 8, 10) 2 dst tills + 4 (4, 4, 4, 4)
dst)
Livet varv 6: som varv 4, utom sidopartierna: [3 fm i varje lmb, 4 fm i sista lmb, (hö 2 dst tills)] (76 (86,
92, 104, 112) st + 26 (26, 32, 32, 38) fm)
Upprepa varv 3-6 tills toppen mäter ca 28 (30, 30, 32, 35) cm från början av sidopartiet under armen.
Avsluta med ett varv 4 eller 6.
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Valfritt: insvängd midja
Vill du så följer här instruktioner för hur man får en ”figursydd” top med något insvängd midja. Detta
görs genom att man minskar 2 m per varv, i varv 10-15 av livet – strax under bysten – (totalt minskas
det med 12 m) och sedan ökar man 2 m per varv, i varv 22-25 – nedanför midjan – (totalt ökas det med
8 m). Självklart ser ju alla dock rätt olika ut. Mitt råd är att pröva toppen vartefter för att avgöra var du
ska börja och sluta dessa ”form”-varv. I alla fall så var det så här jag placerade dem:
Livet varv 10, 12, 14: minska (virka 2 st tills) i början av både fram- och bakstycke
Livet varv 11, 13, 15: minska (virka 2 st tills) i slutet av både fram- och bakstycke
Livet varv 22, 24: öka (virka en extra st) i första st på både fram- och bakstycke
6
This pattern and photographs are property of Hooked by Anna. No reproduction or distribution of this pattern or any photo within is allowed.
Products made from this pattern may be sold, but please give pattern credit to Hooked by Anna, linking to hookedbyanna.com whenever possible.
For any questions please contact crochet@hookedbyanna.com.

Aestas topp virkmönster (sv)
©Anna Erlandsson 2019
Hookedbyanna.com

Livet varv 23, 25: öka (virka en extra st) i sista st på både fram- och bakstycke
Klipp och fast alla trådar, tvätta och blocka – blockning gör stor skillnad på bomullsplagg och
genombrutna mönster!

Färdig!
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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