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Allium Scarf 
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Garn – från www.favoritgarner.se. 
1 nystan Katia Stella färg 73. 

1 nystan Katia Stella färg 78. 

1 nystan Katia Tencel Cotton färg 2. 

 

Virknål: 3,5 mm. 

 

Mått: 31 cm bred & 183 cm lång. 

 

Förkortningar: 
lm – luftmaska 
m – maska 

fm – fastmaska 
st – stolpe 
rfst – relief fram stolpe 
5 st tsm – 5 stolpar tillsammans 
5 rfst tsm – 5 relief fram stolpar tillsammans 

 

Information: 
Vänd efter varje varv. 

Klipp garnet efter varje varv. 
Första stolpen ersätts med 3 lm eller en stående stolpe.  
5 stolpar tillsammans räknas som 1 stolpe. 

 

Övrigt: 

11 tassels, valfritt.  
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Mönster: 

Lägg upp 83 lm. 

Varv 1: 2 st i fjärde lm från kroken (3 st i första m), *1 st var i nästa 5 m, 5 st tsm, 1 st 
var i nästa 5 m, [2 st, 1 lm, 2 st] i nästa m*, upprepa *-* 4 ggr till, 1 st var i nästa 5 m, 
5 st tsm, 1 st var i nästa 5 m, 3 st i sista m (72 st, 5 5 st tsm). 

Vänd och byt färg. 

Varv 2: 3 st i första m, *1 rfst var i nästa 5 m, 5 rfst tsm, 1 rfst var i nästa 5 m, [2 st, 1 
lm, 2 st] om lm*, upprepa *-* 4 ggr till, 1 rfst var i nästa 5 m, 5 rfst tsm, 1 rfst var i 
nästa 5 m, 3 st i sista m (6 st, 66 rfst, 5 5 rfst tsm). 

Upprepa varv 1 & 2 tills dina garnnystan är slut, för mig räckte mina nystan till totalt 
127 varv. 

 

Kant: 

Kanten virkas med Katia Tencel Cotton, 1 fm i varje m (på kortsidorna) där det i varje 
”hörn” virkas [1 fm, 1 lm, 1 fm] i samma maska. Sedan 3 fm om varje stolpe (på 
långsidorna), det ska bli en enkel fastmask-kant runt hela halsduken.  

Passa på att blocka sjalen innan du börjar använda den. 
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Tassels: 

Använd Katia Tencel Cotton. 
Använd ett kreditkort, körkort, bonuskort 
eller liknande där du med en avklippt bit 
garn placerar på kortsidan och sedan 
snurrar garnet 30 ggr om (garnet snurras 
alltså över långsidan). Knyt den lilla biten 
garn på toppen av tofsen, ta sedan en 
annan bit och snurra samt knyt runt 
tofsen en bit nedanför toppen. Klipp 
sedan upp botten och frisera den lite. Sy 
sedan fast alla tassels i spetsarna från 
sicksacken på halsduken. 
 

 

 

 


