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Scintilla scarf – design Ellinor Widéen frostvirka.com @frostvirka 

Nål: 2,5 

Garn: 2 nystan Katia Jaipur från Favoritgarner 

Storlek; Längd 200 cm med fransar, bredd 11 – 12 cm 

 

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

 

Förkortningar: 

Hö – hoppa över 
Lm- luftmaska 
Sm – smygmaska 
Fm – fast maska 
St – stolpe 
Lmb – luftmaskbåge 
3 st tills -  Virka 3 stolpar, men gör inte sista genomdraget på varje stolpe utan behåll m på nålen (= 4 
m), omslag och dra garnet genom de 4 m. 
4 st tills – Virka fyra stolpar tillsammans men gör inte sista genomdraget på varje stolpe utan behåll 
m på nålen (= 5 m), omslag och dra garnet genom de 5 m. 
Rel st bak – reliefstolpe bakifrån 
 

Ruta:. 

Gör en lm-ring av 5 lm, sm i första m. 
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Varv 1 

Om ringen virkas; 5 lm (räknas som st + 2 lm), (st, 2 lm) x 7, sm i 3:e lm. 8 st, 8 lmb. 

 

Varv 2 

Sm om lmb, 3 lm, 3 st tills, 4 lm, (4 st tills om nästa lmb, 4 lm) x 7, sm i 3 st tills. En 3 st tills, sju 4 st 
tills och 8 lmb. 

 

Varv 3 

Sm om lmb, 3 lm (räknas som st), 4 st om lmb, lm, (5 st om nästa lmb, lm) x 7, sm i 3:e lm. 40 st och 8 
lmb.  

 

Varv 4  

3 lm (räknas som rel st), rel st bak om följande 4 st, (st + 3 lm + st om lmb, rel st bak om följande 5 st, 
st om lmb, rel st om följande 5 st) x 4, men sista gången avslutas varvet med en sm i 3:e lm efter st 
om lmb. 40 rel st, 12 st och 4 lmb. 

   
Varv 5 – på ruta 1 

Sm i nästa m, (4 lm, hö rel st, fm) x 2, *fm om lmb, 6 lm, fm om lmb, fm i st, (4 lm, hö rel st, fm) x 6, 
upprepa från * 4 ggr, men sista gången görs parentesen 3 ggr, 4 lm, sm i varvets första m. Bild 5. 
 

Varv 5 –  ruta 2 – 24. Varje ruta virkas ihop direkt på varv 5 med övriga rutor.  
Sm i nästa m, (4 lm, hö rel st, fm) x 2, fm om lmb, 3 lm, sm om 6lmb på den andra rutan bild 6, 3 lm, 
fm om lmb bild 7, fm i nästa m bild 8, (2 lm, sm om motstående 4lmb på den andra rutan, 2 lm, hö rel 
st, fm) x 6 bild 9–12, fm om lmb, 3 lm, sm om om motstående 6lmb på den andra rutan, 3 lm, fm om 
lmb, fm i nästa m bild 13, fortsätt resten av varvet runt precis som på ruta 1.  
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När den tredje rutan ska virkas ihop med de andra kommer dina 6lmb att virkas ihop och och bilda en 
”stjärna”. När du kommer till 6lmb, fm, 3 lm, stoppa in nålen underifrån i själva sm som de andra 
6lmb är ihopvirkade med bild 14, sm bild 15, 3 lm, fm om lmb, bild 16. Fortsätt att virka klart resten 
av varv 5 som din första ruta. Bild 17. 
 
Fortsätt att på samma sätt virka ihop totalt 24 rutor. När du virkar ihop din fjärde ruta kommer den 
att virkas ihop med de andra på samma sätt, men den kommer att virkas ihop med två andra rutor på 
två sidor bild 18.  
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När du har virkat ihop 24 rutor så är halva sjalen klar. Fäst alla trådar. Nu är det dags att göra andra 
halvan, del 2. Första varvet görs i två av rutorna, se ovan bild 19. Man börjar längst ut till höger i 
6lmb. 

 

Del 2 på scarfen – Virkas fram och tillbaka. Vänd på arbetet efter varje varv. 

Varv 1 Virkas från rätsidan 

Gör en stående st, eller sm + 3 lm om 6lmb i den högra rutan, st om samma lmb, (2 lm, 2 st om nästa 
lmb, 2 st om nästa lmb) x 7, 2 lm, 2 st om 6lmb. Vänd. Bild 19. 
 

Varv 2 

Sm i nästa st, sm om lmb, 3 lm, st + 2 lm + 2 st om lmb, (hö 4 st, 2 st + 2 lm + 2 st om lmb) x 7. Vänd. 
Upprepa varv 2 tills del 2 är lika lång som del 1. Jag gjorde totalt 96 varv.  Klipp av tråden och fäst alla 
trådar. 
 
Blocka hela sjalen så att båda delarna på sjalen blir lika breda. Rutornas lmb blir absolut finast när du 
blockar den. 
 

Knutna fransar 

Varje frans består av 8 stycken 60 cm långa trådar. Fäst 7 fransar på varje sida på sjalen bild 20 – 21. 
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Varv 1 

Dela varje frans på mitten. De yttersta delarna lägger du åt sidan. Knyt ihop halva frans 1 med halva 
frans 2, andra halvan av del två med halva del 3 o.s.v, bild 22–23. De yttersta delarna ska alltså inte 
knytas på detta varv. 

 

Varv 2 

Knyt den yttersta delen med del 2 o.s.v. varvet ut, se bild 24. 
 

Varv 3  

Som varv 1 men du behöver inte dela fransarna, bild 25. 
 

Varv 24 

Som varv 2, bild 26. 
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Klar att användas! 


