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Countryside Life Poncho by Frostvirka Ellinor Widéen 
          @frostvirka        frostvirka.com     frostvirka@gmail.com 

 

Garn: Originalet är gjord i Katia Cotton Merino från Favoritgarner:  
färg 1: 5 nystan (färgnr 54, den svartrosa på originalet) färg 2: 4 nystan (119 rosa) färg 3: 3 nystan 
(103 ljusrosa) 

 

Alternativa garnsorter:  
Viking Vår färg 1: 7 nystan färg 2: 5 nystan färg 3: 4 nystan  
Svarta Fåret Ulrika färg 1: 6 nystan färg 2: 4 nystan färg 3: 3 nystan 
Scheepjes Eliza färg 1: 2 nystan färg 2: 2 nystan färg 3: 1 nystan 

 

Nål: 4,5 mm 

Storlek; S/M Ca 70 cm från axeln till spetsen längst ner på ponchon. Kan lätt göras större eller 
mindre genom att anpassa antalet mormorsränder. 
 

Tips: 

• Utgå från att en färdig ruta i Cotton Merino är ca 10,5 x 10,5 cm. Om din ruta blir mindre, 
pröva att byta till en större nål. Om rutan blir större, pröva en mindre nål. 

• 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. 

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

Hö – hoppa över 
M - maska 
Lm – luftmaska 
Lmb – luftmaskbåge 
Mb – maskbåge 
Fm – fast maska 
Sm – smygmaska 
Hst - halvstolpe 
St - stolpe 
Rel fm bak – Relief fast maska bakifrån 
2 st 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. 
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. 
2 dst tills – Virka två dubbelstolpar tillsammans. Virka 2 dst, men gör inte sista genomdraget på dst 
utan behåll m på nålen, omslag och dra igenom alla m på nålen. 
Puff - Gör ett omslag om nålen, stick ner nålen på angivet ställe och dra upp så att du har 3 m på 
nålen, gör ett nytt omslag och dra igenom, upprepa tills du har 9 m på nålen, gör ett omslag och dra 
igenom 8 m. Gör ett nytt omslag och dra igenom de återstående m på nålen. 
 

Countryside Life Ruta – gör 10 stycken rutor 
Gör en lm-ring av 5 lm, sm i första m. 
 

Varv 1 Färg 3 
3 lm (räknas som första st), om ringen virkas st, lm, (2 st, lm) x 7, sm i 3:e lm. Klipp av tråden. 16 st 
och 8 lmb. 
 

Varv 2 Färg 2 
Fm om lmb, 3 lm, fm om samma lmb, (rel fm bak om 2 st, fm om lmb, rel fm bak om 2 st, fm + 3 lm + 
fm om lmb) x 3, rel fm bak om 2 st, fm om lmb, rel fm bak om 2 st, sm i varvets första m. 4 lmb, 12 fm 
och 16 rel fm. 
 

Varv 3 Färg 2 
Sm om lmb, 5 lm (räknas som st + 2 lm), st om samma lmb, (st i fm, st i rel fm,  lm, hö rel fm, puff i 
fm, lm, hö rel fm, st i rel fm, st i fm, st + 2 lm + st om lmb) x 4, men sista gången avslutas varvet med 
sm i 3:e lm efter st i fm. Klipp av tråden. 4 puffar, 4 2lmb, 8 1lmb och 24 st. 
 

Varv 4 Färg 1 
*St + 2 lm + st om 2lmb, hst i bakre mb på 3 st, hst om 1lmb, 2 dst tills i de 2 överhoppade rel fm före 
och efter puff på varv 3, hst om 1lmb, hst i i bakre mb på 3 st, upprepa från * varvet runt, sm i 
varvets första st. Klipp av tråden. 32 hst, 8 st, 4 2lmb och fyra 2 dst tills. 
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Varv 5 Färg 3 
*Fm + 3 lm + fm om 2lmb, fm i bakre mb på följande 11 m, upprepa från * varvet runt och avsluta 
med sm i varvets första m. 52 fm och 4 3lmb. Se bild 5. 
 
Sy ihop de tio rutorna med färg 3. Jag syr i de främre mb, se bild 6–7. Sy ihop rutorna så att de bildar 
den övre delen på ponchon, se bild 8.  
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Halsvarv upp mot halsen – Vrid rutorna så att övre delen får en urringning, bild 9.  

Varv 1 färg 2 

Virka ett varv med hst i bakre mb på varje fm. Där 3 rutor möts virkas 3 st tills om 3 lmb, bild 10. På 
alla andra rutor virkas 2 st tills i lmb mellan rutorna, bild 11. 
 

Varv 2 färg 1 

Sm i bakre mb på varje m varvet runt, bild 12. 
 

 
 

Nedre delen i mormorsränder 

Alla varv virkas från rätsidan, runt runt. 

Varv 1 nedre delen färg 2 
2 st om en lmb i början på en ruta, *(hö 1 fm, 2 st i fm) x 6, hö fm, 2 st om lmb, 2 st om nästa lmb 
(bild 13) upprepa från * varvet runt, men om lmb i spetsen fram och bak virkas 2 st + 3 lm + 2 st (bild 
14), avsluta med sm i första st. Klipp av tråden. 
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Varv 2 färg 1 
2 st om utrymmet mellan två stolp-par, *hö 2 st, 2 st om utrymmet mellan nästa stolp-par, upprepa 
från * varvet runt, men om 3lmb i spetsen virkas 2 st + 3 lm + 2 st, avsluta med sm i första st.  
 

Varv 3 färg 1 
Sm i nästa st, sm + 3 lm + st om utrymmet före nästa stolp-par,*hö 2 st, 2 st om utrymmet mellan 
nästa stolp-par, upprepa från * varvet runt, men om 3lmb i spetsen virkas 2 st + 3 lm + 2 st, avsluta 
med sm i 3:e lm. Klipp av tråden. 

 

Varv 4 färg 2 
2 hst om utrymmet mellan alla stolp-par varvet runt, men om 3lmb i spetsen virkas 2 hst + 3 lm + 2 
hst, avsluta med sm i första hst. Klipp av tråden.  
 

Varv 5 färg 3 
2 fm om utrymmet mellan alla hst-par varvet runt, men om 3lmb i spetsen virkas 2 fm + 3 lm + 2fm, 
avsluta med sm i första fm. Klipp av tråden.  
 

Varv 6 färg 2 
2 hst om utrymmet mellan alla fm-par varvet runt, men om 3lmb i spetsen virkas 2 hst + 3 lm + 2 hst, 
avsluta med sm i första hst. Klipp av tråden.  
 
Upprepa varv 2 – 6 totalt 6 ggr. Den tredje och fjärde upprepningen bytte jag plats på färgerna 2 och 
3 för att få variation, se bild 16. 
 
Virka varv 2 – 3 en gång till, men klipp inte av tråden. 
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Avsluta med att virka ett varv med fm i bakre mb på varje st varvet runt. Starta varvet med en lm. 3 
fm om båda lmb. Avsluta med sm i första m. 
Fäst alla trådar på baksidan av ponchon.  
 
 

• Mönstret eller bilderna får endast användas i privat bruk, de får ej kopieras, delas 

eller publiceras någon annanstans. 

• Om du lägger upp bilder någonstans efter något du har skapat efter mina mönster, vill 

jag gärna att du hänvisar till mig som mönsterskapare och till min blogg. 

• Tagga gärna dina bilder med #frostvirka och #countrysidelifeponcho så att jag kan ta 

del av era alster.  

 

Ellinor / Frostvirka 
 
 
 
 
 


