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Never Ending Winter Shawl 

Av Frostvirka 

 

            
 
 
Garn: 1 nystan Scheepjes Whirl från www.favoritgarner.se Sjalen på bilden 
är gjord i Färg 770. 
 
Storlek: 119 x 84 x 84 cm 
Nål: 3 – 4 beroende på hur hårt du virkar. Jag har använt 3,5 till denna sjal. 

http://www.favoritgarner.se/
https://frostvirka.com/monster/never-ending-winter-shawl/20180316_143452048_ios/
https://frostvirka.com/monster/never-ending-winter-shawl/20180315_151156279_ios/
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Förkortningar: 
M – maska 
Lm – luftmaska 
Sm – smygmaska 
Fm – fast maska 
St – stolpe 
Lmb – luftmaskbåge 
Rel st fr – reliefstolpe framifrån 
Hö – hoppa över 
 
Bra att veta: 
Sjalen virkas nerifrån och upp. 
Sjalen virkas fram och tillbaka så efter varje varv vänder du på arbetet. 
Den första stolpen som inleder varje varv görs av 2 lm.  
Start: Lägg upp 4 lm, sm i första lm. 
Varv 1: 
Om ringen virkas st, 3 lm, st. 

Varv 2 
2 st i st, 2 lm, 5 st om 3-lmb, 2 lm, 2 st i st. 

Varv 3 
2 st i första st, 2 lm, hö st + 2-lmb, 1 fm i var och en av följande 5 st, 2 lm, hö 2-
lmb + st, 2 st i varvets sista st. 

Varv 4 
2 st i första st, 2 lm, st + 2 lm + st om 2-lmb, 2 lm, hö första fm, 1 fm i var och en 
av följande 3 fm, 2 lm, st + 2 lm + st om 2-lmb, 2 lm, 2 st i varvets sista st. 

Varv 5 
2 st i första st, 2 lm, hö st + 2-lmb, 5 st om 2-lmb som är gjord mellan 2 st, 2 lm, 
1 fm i den mittersta av de tre fm, 2 lm, hö 2-lmb, 5 st om 2-lmb som är gjord 
mellan 2 st, 2 lm, hö 2-lmb + st, 2 st i varvets sista st. 
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Varv 1 – 6 
 
Varv 6 
2 st i första st, 2 lm, hö st + 2-lmb, 1 fm i var och en av följande 5 st, 2 lm, hö 2-
lmb + fm + 2-lmb, 1 fm i var och en av följande 5 st, 2 lm, hö 2-lmb + st, 2 st i 
varvets sista st. 

Upprepa varv 4 – 6, men med fler repetitioner av mönstret för varje varv, tills 
du har fått den storlek du vill ha. Jag har gjort varv 4 – 6, 31gånger. Klipp av 
tråden. 

 
Här kan du se hur början på sjalen ska se ut (tänk bort den lila spetsen, den 
virkas sist) 
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Spetskant:  (virkas från rätsidan) 
Varv 1 
Dra fram nästa färgnyans på ditt Whirl, så att det blir en kontrast på kanten. 
Börja högst upp i högra hörnet på sjalen. 
1 fm i var och en av de två st, 2 fm om lmb, *1 fm i bakre lmb på var och en av 
de följande 5 fm, 2 fm om lmb, upprepa från * sidan ut och avsluta med 1 fm i 
var och en av de sista 2 st. 

 

Om nästa sida virkas *5 lm, st i 4:e lm från nålen, st i 5:e lm (= en båge), hö 1 st 
på sidan av sjalen, fm om nästa st, upprepa från * sidan ut, efter fm om sidans 
sista st: gör 5 st om lm-ringen (sjalens spets), fm om första st på sjalens sista 
sida, ** 5 lm, st i 4:e lm från nålen, st i 5:e lm, hö 1 st på sidan av sjalen, fm om 
nästa st, upprepa från ** sidan ut, men sista gången blir det ingen fm om st, 
utan varvet avslutas med sm i första fm. Klipp av tråden. 
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Varv 2 (virkas också från rätsidan) 
Nysta fram en ny nyans på ditt Whirl-nystan. Jag nystade fram till 3 nyansers 
skillnad. 
Stående fm i toppen på första bågen (alternativt sm + 1 lm), *2 lm, rel st fr om 
fm, 2 lm, fm i toppen på nästa båge, upprepa från * sidan ut, 2 lm, rel st fr om 
sidans sista fm, 2 lm, hö 2 st, st + 3 lm + st i nästa st, 2 lm, hö 2 st, rel st fr om 
fm, 2 lm, fm i toppen på nästa båge **2 lm, rel st fr om fm, 2 lm, fm i toppen på 
nästa båge, upprepa från ** sidan ut. Klipp av tråden. 

https://frostvirka.com/monster/never-ending-winter-shawl/20180311_114144761_ios/
https://frostvirka.com/monster/never-ending-winter-shawl/20180311_124947356_ios/
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Fäst alla trådar. Blocka för bästa resultat. Gör ev. 1 tjock fläta på var sida om 
sjalen. 

Om du gör en sjal och lägger ut bilder i social medier så skulle jag bli jätteglad 
om du hänvisar till min blogg och taggar #frostvirka. 

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ 

Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 
 

För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer framträdande 

och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter försvinner. När du tvättar dina alster, 

följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 

 

Det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om du använder följande 

taggar och länkar när du postar bilder från detta mönster. Då kommer vi också hitta dina fina varianter.  

 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 

Hashtag: #frostvirka 

Facebook & Instagram: @frostvirka 
 

 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 

 


