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  Secret Symphony - Poncho 

Garn: 1 nystan Scheepjes Whirl från Favoritgarner (nr 768) 

          2 nystan av en färg Scheepjes Whirlette (nr 860) 

          1 nystan Scheepjes Whirlette i liknande färg som slutet på ditt Whirl (nr 866) 

Nål: 3,5 

Storlek: En storlek som passar alla på bredden (ca 102 cm). Längd från axel och ner, ca 51 cm. Under 

arbetets gång kan man pröva ponchon och se om man tycker att den ska vara längre. För att göra 

ponchon längre, utöka med ett blomsterparti på både fram och baksida, alternativt bygg på några av de 

inledande och avslutande varven som görs med Whirlette.  

Förkortningar: 

Hö – hoppa över 

Fm – fast maska 

Lm – luftmaska 

St – stolpe 

M – maska 

Lmb - luftmaskbåge 

Mb - maskbåge 

Sm - smygmaska 
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Hst – halvstolpe 

2 st tills – 2 stolpar virkas tillsammans Virka 2 st, men gör inte sista genomdraget på st utan behåll m 

på nålen, omslag och dra garnet genom alla maskorna på nålen. 

 

Tips:  

• Ponchon virkas i ett enda stycke. Först ena sidan, sen görs halsöppningen och så fortsätter 

man ner på baksidan. 

• När ett nytt varv börjar med en stolpe, gör en stående st, eller sm + 3 lm. 

• När ett nytt varv börjar med en halvstolpe, gör en stående hst, eller sm + 2 lm. 

• När ett nytt varv börjar med en fm, gör en stående fm, eller sm + 1 lm. 

• När det står “klipp av tråden” börjar nästa varv med en ny färg. 

 

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

Med Whirlette: Virka 210 lm. 

Sandkornsmönster 

Varv 1 

1 fm i 3:e lm från nålen, *st i nästa m, fm i nästa m, upprepa från  *varvet ut, men avsluta med hst i 

sista m istället för st. Vänd. 

Varv 2 

2 lm (räknas som hst), fm i nästa m (som är en fm), *st i nästa m (som är en st), fm i nästa m, upprepa 

från *varvet ut och avluta med hst i sista m. Vänd  

Varv 3  

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 4 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Klipp av tråden. Vänd. 

Varv 5 Whirl  

Hst i första m, fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 6 – 9 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 10 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Klipp av tråden. Vänd. 

 

Blomsterparti (OBS på bilderna är ett blomsterparti redan virkat) 

Varv 1 Whirlette Virkas från rätsidan 

Fm i första m, * hö 3 m, (2 st tills + 2 lm)3 ggr i nästa m, 2 st tills i samma m, hö 3 m, fm i nästa m, 

upprepa från * varvet ut. Klipp av tråden. Bild 1-2 

Varv 2 Whirl Virkas från rätsidan 
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St i fm bild 3, st i 2 st tills bild 4, st i nästa 2 st tills bild 5, *3 lm, fm om lmb bild 6, 3 lm, 1 st i var och 

en av fyra följande 2 st tills (hö fm) bild 7, upprepa från * varvet ut men sista gången görs 1 st i var 

och en av varvets  sista två st tills och 1 st i fm. Bild 8. Vänd.  

 

 

 

Varv 3 

2 lm, hö 1 st, fm i nästa st bild 9, *3 lm, fm i fm bild 10, 3 lm, fm i st, 2 lm, hö 2 st, fm i nästa st bild 

11, upprepa från * varvet ut, men sista gången efter 3 lm, fm i st, 1 lm, fm i sista m. Vänd. 
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Varv 4 

3 lm + st + 2 lm + st i samma m, *hö fm och lmb, fm i nästa fm bild 12, hö lmb och fm, (st + 2 lm) 3 

ggr om 2-lmb, st om samma 2-lmb bild 13 -14, upprepa från *varvet ut men sista gången efter fm i fm 

virkas st + 2 lm + st + 1 lm + st i sista m på varvet bild 16. Klipp av tråden.  

 

 

 

Varv 5 Whirlette Virkas från rätsidan 
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Fm i 3:e lm, 3 lm, *2 st tills i st, 2 st tills i nästa st, hö fm, ( 2 st tills i nästa st) 2 ggr bild 17, 3 lm, fm 

om lmb bild 18 - 19, 3 lm, upprepa från * varvet ut men sista gången avslutas varvet med 1 fm i sista 

m efter 3 lm bild 20. Vänd. 

 

 
Varv 6 

4 lm, *fm i 2 st tills, 2 lm, hö två stycken 2 st tills, fm i nästa 2 st tills bild 21, 3 lm, fm i fm, 3 lm bild 

22, upprepa från * varvet ut men sista gången avslutas varvet med fm i fm. Klipp av tråden.  
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Sandkornsmönsterparti 

Varv 1 Whirl OBS Virkas från rätsidan 

Hst, *fm + st om lmb, fm i fm, st om 2-lmb, fm i fm, st + fm om lmb, st i fm bild 23, upprepa från * 

varvet ut, men sista gången görs hst i varvets sista m bild 24. Vänd. 

 

 

Varv 2 - 5 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 6 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Klipp av tråden. Vänd. 

 

Virka ett blomsterparti, *virka ett sandkornsmönsterparti, virka ett blomsterparti, upprepa från * tills 

du har 6 blomsterpartier.  

 

 

Fortsätt att med samma whirlette (860) virka sandkornsmönster: 

Varv 1 Virkas från rätsidan 

Hst, *fm + st om lmb, fm i fm, st om 2-lmb, fm i fm, st + fm om lmb, st i fm, upprepa från * varvet ut, 

men sista gången görs hst i varvets sista m. Vänd. 

 

Varv 2 - 10 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 11 Halsöppning 

2 lm (räknas som hst),* fm i nästa m (som är en fm), st i nästa m (som är en st), upprepa från *tills du 

har virkat i 73 m, 63 lm, hö 63 m, **st i nästa m (som är en st), fm i nästa m, upprepa från ** varvet ut 

och avluta med hst i sista m. Vänd. 

Varv 12: 2 lm (räknas som hst), *fm i nästa m, st i  nästa m, upprepa från * tills du har virkat i 73 m 

(sista är en st), fortsätt virka varannan fm, varannan st i de 63 lm (den sista blir en fm), **st i nästa m, 

fm i nästa m, upprepa från ** varvet ut och avsluta med hast i sista m. Vänd. 

 

Varv 13 – 22 

2 lm (räknas som hst), fm i alla fm, st i alla st, avsluta med hst i sista m. Vänd. 

*Virka ett blomsterparti, virka ett sandkornsmönsterparti, , upprepa från * tills du har 6 

blomsterpartier och 6 sandkornsmönsterpartier. Det är när du är på de allra sista partierna som Whirl-

nystanet troligtvis tar slut och då virkar du med den matchande whirletten istället. 

 

Fortsätt att virka sandkornsmönster även de sista 4 varven, men med den whirletten som du startade 

med (860). 

 

Avsluta med att från rätsidan virka en sm i den bakre mb på varje m varvet ut. Klipp av tråden. Bild 

27. 
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Ihopvirkning Whirlette Virkas från rätsidan 

Hopvirkningen görs från ärmhålets början och neråt. Lägg de två sidor som ska virkas ihop mot 

varandra med rätsidorna uppåt. Gör en fm i början på det 3:e sandkornsmönsterpartiet(skp) räknat 

nerifrån och den ska göras genom båda delarna, 1 lm, fm i skp som är närmast dig (i fortsättningen 

första delen), 1 lm, fm om motstående skp (i fortsättningen andra delen), 1 lm, fm i  första delens skp, 

1 lm, fm i andra delens skp, 1 lm, fm i första delns skp, 1 lm, fortsätt att virka på samma sätt genom 

följande blomsterpartier och skp och avsluta med en fm genom båda delarna samtidigt, Klipp av 

tråden. Totalt fördelade jag 24 fm på vardera sidan inklusive de fm som gick igenom båda delarna. 

Bild 28.  

 

Fäst alla trådar på insidan av ponchon.  

 

Tofsar 

Med dina whirlette, gör tofsar och montera på ärmarna. Jag satte en tofs i varje blomsterparti, och en 

tofs i varje sandkornsmönsterparti bild 29. I det sandkornsmönstrade axelpartiet i whirlette satte jag 4 

tofsar bild 30.  
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