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       Cruise Control Shawl Design by Ellinor Widéen Frostvirka 
 

Garn: 2 hela nystan Katia Jaipur till sjalen och 1 nystan (bara en mindre del går åt) Katia Cable 5 till 
kanten, från Favoritgarner. 

Nål: 2, 0 i originalgarnet 

Storlek: en blockad sjal i originalgarnet är ca 153 cm bred och 31 cm från nacken och ner. 
 

Alternativa garnsorter: 

Katia Infinity Shawl 1 nystan + 1 nystan Katia Silky Lace till kanten (nål 2,5 mm) 
Katia Stella 2 nystan + 1 nystan enfärgat Katia Silky Mohair till kanten 
Katia Silky Lace 2 + 1 nystan (enfärgat till kanten) nål 3,5 
Viking Nordlys 2 + 1 nystan (enfärgat till kanten) (Nål 4,0 mm, 250 cm lång och 47 cm från nacken och 
ner) 
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Förkortningar: 

Hö – hoppa över 
M – maska 
Lm – luftmaska 
Lmb - luftmaskbåge 
Sm – smygmaska 
Fm – fast maska 
St – stolpe 
 

Tips:  
• Sjalen virkas fram och tillbaka. Vänd på arbetet efter varje varv. 

• Udda varv är räta varv, jämna varv är aviga. 

• Ökningar sker på vart fjärde varv, med början på varv 3, så ökning blir på varv 3, 7, 11 o.s.v. 
fram till mitten av sjalen.  Alla ökningar görs på räta varv, dvs. udda varv. 

• Ökningarna görs i första m på varven. Varannan gång genom att göra 3 lm + st + 2 lm + st i 
första m, varannan gång genom att göra 3 lm + 3 st i första m.  

• Det går åt 2 x 50 g garnnystan till själva sjalen (kant ej medräknad), ett nystan räcker fram till 
mitten av sjalen. Sedan börjar man på nästa. Det beskrivs mer om detta längre fram i 
mönstret. OBS Om du använder ett större nystan, t.ex Infinity Shawl, så är det bra att väga 
nystanet på en hushållsvåg så att du ser när nästan ett halvt nystan har gått åt, då är det 
dags att börja med andra delen på sjalen. 

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

Första delen – Från början till mitten av sjalen 
 
Lägg upp 7 lm.  

Varv 1: I 4:e lm från nålen gör en st, st i följande 3 m.  
 

 
 

Varv 2: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i nästa m, hö st, st i 3:e lm.  
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Varv 3: 3 lm + st + 2 lm + st i första m, hö st, 3 st om lmb, hö st, st i 3:e lm.  
 

 
 

Varv 4: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö st, st i 3:e lm.  (OBS, bilderna är i 
fortsättningen tagna från rätsidan, även på jämna varv). 
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Varv 5: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö st, st i i 3:e lm. 

 

 

 

Varv 6: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö st, st i 3:e lm.  
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Varv 7: 3 lm + 3 st i första m, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö st, st i 3:e lm. 
 

 
 

Varv 8: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i samma m, hö 
st, st i 3:e lm. 
 

 
 

Varv 9: 3 lm, hö st, 3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö st, st i 3:e 
lm. 
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Varv 10: 3 lm, hö st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i samma m, 
hö st, st i 3:e lm. 
 

 
 

Varv 11: 3 lm + st + 2 lm + st i första m, hö st, 3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i samma m, hö 2 st, 3 
st om lmb, hö st, st i 3:e lm. 
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Upprepa varv 4 – 11 till önskad längd, men för varje upprepning så blir det fler 3st-grupper och ”st+2 
lm+st-grupper”.  
 
När första nystanet nästan är slut så är halva sjalen klar. 
Sluta inte mitt i ett varv utan se till att virka klart ett helt varv med nystanet. Avsluta med ett jämt, 
avigt varv. Jag avslutade min första halva med att göra varv 8 så om du ska kunna följa fortsättningen 
av sjalen till punkt och pricka är det nödvändigt att du också slutar med varv 8, se bild. 
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OBS Om du använder ett större nystan, t.ex Infinity Shawl, så är det bra att väga nystanet på en 
hushållsvåg så att du ser när nästan ett halvt nystan har gått åt, då är det dags att börja med andra 
delen på sjalen. 
 

Andra delen – från mitten till slutet 
Fortsätt med nystan 2. Om du använder ett multifärgat garn så behöver du avgöra om du ska börja 
inifrån eller utifrån på det nya nystanet, beroende på vilken nyans som kommet först.  
Alla minskningar görs på vart fjärde varv, första minskningen på varv 3, nästa på varv 7.  
 

Varv 1: Stående st i första m, hö st, (3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st) upprepa 
parentesen till slutet på varvet men sista gången efter 3 st om lmb, hö st och sen görs st i 3:e lm. 
 

Varv 2: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången efter st + 2 lm + st, hö 1 st och sen görs st i 3:e lm.  
 

Varv 3: 3 lm, hö st + lmb, st i st, hö st, (st + 2 lm+ st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) se bild, 
upprepa till slutet av varvet, men sista gången avslutas varvet med att 1 st hoppas över istället för 2 
och sen görs st i 3:e lm. 
 

 
Första minskningen, varv 3, översta varvet på bilden. 
 

Varv 4: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången hoppas 1 st över istället för 2, st i sista st. 
 

Varv 5: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången hö 1 st över istället för 2, st i 3:e lm.  
 

Varv 6: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången hö 1 st istället för 2, st i 3:e lm.  
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Varv 7: 3 lm, hö 2 st, st i st, hö st, (3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st om lmb, hö 2 st), upprepa till 
slutet av varvet, men sista gången efter 3 st om lmb, hö 1 st och sen görs st i 3:e lm. 
 

Varv 8: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången efter st + 2 lm + st, hö 1 st och sen görs st i sista st. 
 

 
 

Varv 9: 3 lm, hö st, (3 st om lmb, hö 2 st, st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st) upprepa parentesen till 
slutet på varvet men sista gången efter 3 st om lmb, hö st och sen görs st i 3:e lm. 
 

Varv 10: 3 lm, hö st, (st + 2 lm + st i nästa st, hö 2 st, 3 st om lmb, hö 2 st) upprepa till slutet av varvet, 
men sista gången efter st + 2 lm + st, hö 1 st och sen görs st i 3:e lm.  
 
Upprepa varv 3 – 10 tills du kommer till slutet av sjalen. Ditt sista varv blir varv 9 och kommer att 
bestå av 3 lm och 4 st, se bild. 
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Kant – görs i en annan färg 
 
4 fm i de 4 första st i början på sjalen, 
 

 
 
Lm, 5 st med lm mellan varje st görs i samma m som den första ökningen gjordes i.  
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*Lm, fm i st på varvet efter ökningsvarvet, 
 

   
 
Lm, 5 st med lm mellan varje st görs i samma m som nästa ökning är gjord i, upprepa från * fram till 
mitten av sjalen, men den sista gruppen av st görs om st precis i mitten på sjalen, 
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lm, fm i nästa st, lm, hö ett varv, 5 st med lm mellan varje st görs i 3:e lm på nästa varv, 
 

    
 
*Lm, hö ett varv, fm i st på nästa varv,  
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Lm, hö ett varv, 5 st med lm mellan varje st görs i 3:e lm på nästa varv, upprepa från * fram till slutet 
av sjalen, men sista gången hoppas inget varv över före den sista gruppen av st,  
 

 
 
Lm, hö nästa varv och de 3 lm på sista varvet, fm i 4 st. 
Lm, fm + lm + fm om första st på övre kanten, 
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*2 lm, hö 3 lm, fm + lm + fm om nästa st,  
 

 
 
Upprepa från * sidan ut och avsluta med sm i första fm.  
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Fäst alla trådar och blocka för bästa resultat. 
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Denna design är skapad av Frostvirka i samarbete med Favoritgarner & Gicona. 

För vackrast slutresultat, tvätta eller fukta (blötlägg ej), spänn ut och nåla tätt med rostfria nålar på ett 

plant underlag. Låt torka ett dygn. (När du tvättar dina alster, använd skonsamt tvättmedel och använd 

inte sköljmedel). 

 

 
Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada om ni använder 

följande taggar och länkar när du visar dina bilder. Med taggarna hittar vi också era fina varianter.  
 

Länk till mer inspiration från Frostvirka: www.frostvirka.com 

Hashtag: #frostvirka 

Facebook & Instagram: @frostvirka 

 

 

Länk garnbutik med garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Hashtag: #favoritgarner 

Facebook & Instagram: @favoritgarner  

 
 

http://www.frostvirka.com/

