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Maskor 
● lm luftmaska 
● fm fast maska 
● spm spikmaska (nedtag i basen av maskan 2 rader nedanför, dra upp en ögla, 

omslag, dra igenom alla öglorna på virknålen.) 
● p picot ((sm, 2 lm, sm) i samma m.) 
● RS rätsida 
● sm smygmaska 
● m maskor 
● AS avigsida 

Garn 
Du hittar vilka färger du ska använda i färgtabellen. 

Tips och trix 
● Kanterna blir kanske en aning bredare än resten av sjalen eftersom de är 

stretchigare. Detta kommer rätta till sig när du blockar den. 
● Virka inte spikmaskorna för löst eller för hårt (de ska inte sloka eller dra ihop 

virkningen). 

Storlek på virknål: 4,5 mm 

Masktäthet: 19 fm x 19 rader = 10 cm 

Mönster 
Varv 1 (RS) Använd SW och börja längst nere i högerhörnet på din sjal i den initiala 
luftmaskkedjan. Fäst garnet med en sm, 1 lm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnmaskan, 1 fm i alla 
303 rader, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i nästa hörn, 57 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i nästa hörn, 1 fm i alla 
303 rader, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i nästa hörn, 57 fm, slut varvet med en sm i den första m. (305 
fm på långsidorna, 59 fm på kortsidorna) 

http://www.haakmaarraak.nl


Varv 2 1 lm, 1 fm i samma m, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 305 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 
59 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 305 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 58 fm, sm i den första 
m. (307 fm på långsidorna, 61 fm på kortsidorna) 
Varv 3 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i nästa m, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 307 fm, (1 fm, 2 lm, 
1 fm) i hörnet, 61 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 307 fm, (1 fm, 2 lm, 1 fm) i hörnet, 59 fm, sm 
i den första m. Klipp av garnet. (309 fm på långsidorna, 63 fm på kortsidorna) 

Nu ska du bara virka på kortsidorna. Virka rad för rad. Raderna med färgerna är RS och 
raderna med SW är AS, med undantag för den sista raden. 

Rad 4 (RS) Fäst SW med en sm i högerhörnet, 1 lm, 1 fm i hörnet, 63 fm, 1 fm i hörnet, 1 
lm, vänd. 
Rad 5 (AS) 65 fm, klipp av garnet. 
Rad 6 Fäst H med en sm, 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i nästa 3 m, *spm, 3 fm; upprepa från 
* 14 gånger, 1 fm, klipp av garnet. 
Rad 7 Fäst SW med en sm, 1 lm,  upprepa rad 5. 
Rad 8 Fäst I med en sm, 1 lm, 1 fm i samma m, 1 fm i nästa 5 m, *spm, 3 fm; upprepa från * 
13 gånger, 3 fm, klipp av garnet. 
Rad 9 Fäst SW med en sm, 1 lm, upprepa rad 5. 
Rad 10 Fäst J, upprepa rad 6. 
Rad 11 Fäst SW med en sm, 1 lm, 65 fm, 1 lm, vänd. 
Rad 12 *p, sm; upprepa från * 31 gånger, p, klipp av garnet. 

Upprepa raderna 4-12 på den andra kortsidan. Fäst alla trådar. 

Blocka din sjal innan du fodrar den (instruktioner om hur du blockar finns i dokumentet Tips 
& Trix). Låt sjalen ligga en dag eller två efter du blockat den så den har gott om tid att få sin 
slutliga form. Under tiden kan du förtvätta ditt tyg (så det kan krympa) och stryka det. 

Färgtabell 



Virkdiagram 

Förklaring 
sm smygmaska (sm) 
Luftmaska (lm) 
Fast maska (fm) 
picot(p) 
spikmaska (spm)
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