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    Sparkles and Snowflakes Shawl 

Original-garn:  

Katia Gatsby från www.favoritgarner.se
5 nystan i en och samma färg, 1 nystan i annan färg (den på bilden är gjord i färg 21 och 88500). 

Alternativa garnsorter: 

Katia Brisa  
4 - 5 nystan i en och samma färg beroende på hur hårt du virkar, 1 nystan i annan färg. 
Katia Cotton Alpacka  
4 nystan i en och samma färg, 1 nystan i en annan färg. 
Katia Cotton Stretch 

4 nystan i en och samma färg, 1 nystan i en annan färg. 

Nål: 3,5 mm  

Storlek: I Katia Gatsby från nacken och ner: ca 73 cm bredd: 153 cm 
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Förkortningar: 

Hö – hoppa över 

Lm – luftmaska 

Fm – fast maska 

St – stolpe 

Hst - halvstolpe 

Dst - dubbelstolpe 

M – maska 

Lmb - luftmaskbåge 

Mb - maskbåge 

Sm - smygmaska 

Rel st bak – Reliefstolpe bakifrån 

2st tills –Virka 2 stolpar, men gör inte sista genomdraget på varje stolpe utan behåll m på nålen (= 3 

m), omslag och dra garnet genom de 3 m. 

 

Bra att veta: 

• Sjalen virkas nerifrån och upp. 

• Den virkas fram och tillbaka, udda varv är räta varv, jämna varv är aviga. 

• Alla varv (utom de sista som virkas på sidorna) börjar med 4 lm, som räknas som 1 dst. 

• Sjalen ska bli luftig, så om du känner att den blir för kompakt så kan du behöva byta till en 

större nålstorlek. 

• Om du har frågor angående mönstret, välkommen att höra av dig till frostvirka@gmail.com. 

 

 

Virka 8 lm, slut till en lm-ring med sm i första lm,  

 

Varv 1  

Om ringen virkas 4 lm (räknas som dst), dst, 5 lm, 2 st tills, 5 lm, 2 dst. Vänd 

 

Varv 2 

4 lm, dst i nästa dst, 5 lm, fm om lmb, 5 lm, fm om nästa lmb, 5 lm, 1 dst i var och en av de två dst. 

Vänd. 

 

Varv 3 

4 lm, dst i nästa dst, 5 lm, 2 st tills om lmb, 5 lm, fm om nästa lmb, 5 lm, 2 st tills om nästa lmb, 5 lm, 

1 dst i var och en av de två dst. Vänd. 

 

Varv 4 

4 lm, dst i nästa dst, 5 lm, fm om lmb, 5 lm, *fm om nästa lmb, 5 lm, upprepa från * varvet ut, 1 dst i 

var och en av de två dst. Vänd. 
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Varv 5 

4 lm, dst i nästa dst, 5 lm, 2 st tills om lmb, 5 lm, * fm om nästa lmb, 5 lm, 2 st tills om nästa lmb, 5 

lm, upprepa från * varvet ut, 1 dst i var och en av de två dst. Vänd. 

 

Upprepa varv 4 och 5 till önskad längd. Jag har upprepat varv 4 - 5 totalt 35 gånger. 

 

Avsluta med att göra varv 4. Vänd. Klipp av tråden.  

 

Näst sista varvet: Virkas från rätsida. Varven görs på två sidor av sjalen (se bild 13)  

I samma färg som tidigare.  

Fm i sista dst i övre vänstra hörnet på sjalen bild 5, * 2 lm, st bild 3 + 2 lm + st i nästa yttre dst på 

sidan bild 7, 2 lm, fm i nästa yttre dst bild 8 – 9, upprepa från * sidan ut, men när du kommer till 

mitten virkas fm om 8lmb, 2 lm + st + 2 lm + st + 2 lm + fm om 8lmb, **2 lm, st + 2 lm + st i nästa 

yttre dst på sidan, upprepa från ** sidan ut, 2 lm och avsluta med fm i första dst på övre kanten. Klipp 

av tråden. 
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Avslutande varv i annan färg Virkas från rätsidan - på den övre kanten picoter, på sidorna 

snöflingor, se bild 13. 

Fm i andra dst på övre kanten se bild 13, *4 lm, fm + 3 lm + fm (picot) i nästa fm, bild 10, upprepa 

från * sidan ut, 4 lm fm i dst, fm i nästa dst. 

 

Om nästa sida virkas 3 lm, *fm i st, hst om 2lmb, 6 lm, sm i 5:e lm från nålen, 5 lm, sm i samma m  

som tidigare sm, 5 lm, sm i samma m som tidigare (det ska bli som en treuddig snöflinga), lm, hst om 

samma 2lmb, fm i nästa st, lm, rel st bak om nästa fm, lm, upprepa från * till mitten av sjalen, rel st 

bak om st, lm,  dst om spetsens 2lmb, 6 lm, sm i 5:e lm från nålen, 5 lm, sm i samma m  som tidigare 

sm, 5 lm, sm i samma m som tidigare, lm, dst om samma 2lmb bild 12, lm, rel st bak om st, lm, rel st 

bak om fm, lm ** fm i st, hst om 2lmb, 6 lm, sm i 5:e lm från nålen, 5 lm, sm i samma m  som tidigare 

sm, 5 lm, sm i samma m som tidigare, lm, hst om samma 2lmb, fm i nästa st , lm, rel st bak om nästa 

fm, lm, upprepa från ** sidan ut, men efter sista fm i st, virka 3 lm, fm i första dst på den övre kanten, 

sm i varvets första fm. Klipp av tråden. 
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Knyt ihop alla ändar på baksidan med dubbelknut så att fästtrådarna inte riskerar att åka upp. Fäst alla 

trådar.  Om du har gjort sjalen i Katia Gatsby behöver den inte blockas. 
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