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Mysteriesjalen och blomman

Mönstret till Mysteriesjalen är gjort i samband med en mysterievirkning i september 2016. 
Texten är därmed utformad så att den ska vara lätt förståbar utan bilder och andra 
förklaringar, eftersom allt var hemligt. En uppmaning var att läsa noga då det kan vara 
klurigt att få till det på vissa ställen emellanåt. Nu finns dock bilder på fina sjalar som några 
goa mysterievirkare har lånat ut! Namnen står på respektive bild. För fler bilder gå in på 
http://www.fingerscroched.se/virkat/monster-till-mysteriesjalen/

Slutligen finns också en fristående blomma i blandade färger, som kan sys fast på sjalen 
eller användas som brosch (sy fast en broschnål på baksidan)

Som utgångspunkt i mysterievirkningen hade vi 4 färger, totalt 8 nystan av ett bomullsgarn 
där 50 gr = 125 m. Enligt mönstret virkades färgerna i sektioner i ordningen 1, 2 , 3 samt 4. 
Den första sektionen består av varv 1-4, därefter består varje sektion av 3 varv (5-7, 
8-10…).  Då det står var och en fritt att välja färger har jag valt att ta bort 
färganvisningarna i detta publicerade mönster.

Lycka till!

Som vanligt gäller…
”Jag lägger ner mycket tid och kärlek både på att göra mönster och lägga ut dem på 
bloggen! Jag delar mina mönster gratis och om du virkar efter dem och lägger ut i 
sociala medier, kom ihåg att länka eller hänvisa till mönstret eller 
www.fingerscroched.se! Det är också roligt om du taggar dem med #fingerscroched, 
så även jag kan få ta del av ditt alster!”
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Garnåtgång: Det var slående hur stor variationen på garnåtgång var! Några hade mycket 
garn kvar och andra nästan ingenting. Min sjal gick på totalt 315 gram. och blomman ca 30 
gr.

Virknål: 4-4,5, dvs större än det rekommenderade 3 för att få mjukare fall och följsamhet.

Förkortningar i beskrivningen: 

m = maska  
lm = luftmaska  
sm = smygmaska  
hst = halvstolpe  
st = stolpe  
dst = dubbelstolpe  
hö = hoppa över (då hoppar du över det antal m som anges innan du gör nästa steg)   lmb 
= luftmaskbåge (förekommer även som t.ex. 2-lmb, 5-lmb, vilket anger antalet lm)  
stgr = stolpgrupp  
ggr = gånger 
*-* = upprepa det som står inom * antalet ggr som anges 
STARTGR = startgrupp  
SLUTGR = slutgrupp 
———————————————————————————————————————

Start:
Gör 4 lm och slut till en ring med 1 sm i 1.a lm

Varv 1:
Gör 3 lm och virka sedan runt ringen: 1 st, 5 hst, 1 st, 1 dst. Vänd.
Nu ska du ha 9 m.

Varv 2: 
4 lm (OBS! När de första 4 lm är gjorda, ser det ut som en ”ledig” m precis bredvid. Den 
ska du INTE virka i, utan virka i nästa m, som är den 2:a m på varvet), 
(1 st + 1 hst) i nästa m, 
i vardera följande 5 m virkas 2 hst, 2 hst, 3 hst, 2 hst, 2 hst. 
(1 hst + 1 st) i nästa m. 
1 dst mellan st och dst på föregående varv. (Här skulle du kunna virka i den 3:e lm på lm-
kedjan istället, om du föredrar det). Vänd.
Nu ska du ha 17 m.

Fr.o.m. varv 3 kommer du att virka lm-bågar på flera ställen. Virka dem löst!

Varv 3: 
4 lm, 
2 st mellan dst och st på föregående varv, 
hö 1 m, (2 st + 1 lm + 2 st) i nästa m, hö 2 m, 
(2 st + 1 lm + 2 st) i samma m, 
hö 2 m, 
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1 sm i nästa m, gör 10 lm löst och 1 sm i samma m som den första sm,
hö 2 m, 
(2 st + 1 lm + 2 st) i samma m, 
hö 2 m, 
(2 st + 1 lm + 2 st) i samma m, 
hö 1 m, 
(2 st + 1 dst) mellan st och dst på föregående varv. Vänd.
Nu ska du ha 4 stycken stgr och 1 styck 10-lmb.

Under flera kommande varv virkas en picot på vissa ställen, och för att underlätta 
skriver jag endast picot. Den görs genom att virka 3 lm och sedan görs 1 sm i den 
1:a av dessa 3 lm.

�

Varv 4: 
4 lm, 
2 st st mellan dst och st på föregående varv, 
hö 2 m, 
1 sm mellan de överhoppade m och nästa stgr (dvs den stgr som består av (2st, 1lm, 2st), 
5 st i 1-lmb (på ovan nämnda stgr), 
1 sm mellan nästa 2 stgr, 
5 st i 1-lmb, 
1 sm i det lilla utrymmet mellan stgr och 10-lmb, 
Runtom 10-lmb virkas (3 fm, 3 hst, 4 st, 1 picot, 4 st, 3 hst, 3 fm) (det ska inte täcka hela 

lmb utan gärna vara kvar en del ”längst ner”). 
Virka därefter 1 sm i det lilla utrymmet mellan 10-lmb och stgr. 
Sedan 5 st i varje 1-lmb och 1 sm mellan stgr som du gjorde på motsatta sidan. (OBS 

kom ihåg den sista sm mellan stgr.)
Avsluta varvet med (2 st + 1 dst) mellan st och dst på föregående varv. Vänd. 
Nu ska du ha 4 stycken snäckor och 1 styck, vad vi kan kalla, ”medaljong” uppe på 
toppen.

Varv 5: 
4 lm, 
2 st mellan dst och st på föregående varv, 
1 sm i nästa m, 
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 1 gång till, 
4 lm, 
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1 sm i det lilla utrymmet mellan snäckan och den medaljong som bildats.
Virka 12 lm och lägg lm-kedjan bakom medaljongen, 
1 sm i det lilla utrymmet på andra sidan om medaljongen. 
Virka motsvarande motsatta sidan med först 4 lm och därefter 1 sm i varje snäcktopp och 

5 lm emellan. Den sista sm görs i m precis före dst. 
Avsluta varvet med (2 st + 1 dst) mellan st och dst på föregående varv. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb, 4 stycken 5-lmb och 1 styck 12-lmb.

Varv 6: 
4 lm, 
2 st mellan dst och st på föregående varv, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 2 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i toppen på 12-lmb, 
8 lm, 
1 sm i toppen på 12-lmb, 
4 lm, 
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa  det som står inom *-* 2 ggr till.
Avsluta varvet med (2 st + 1 dst) mellan st och dst på föregående varv. Vänd.
Nu ska du ha 3 stycken 2-lmb mellan 6 stycken 3-stgr, och på toppen 2 stycken 4-
lmb samt 1 styck 8-lmb.

Fortsättningsvis startar och slutar varven på damm sätt; med 2 st och 1 dst mellan 
varje st och dst på föregående varv. Hädanefter skriver jag därför bara STARTGR 
och SLUTGR.

Varv 7: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
upprepa *-* 2 ggr till, 
3 st i 4-lmb. 
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 8-lmb: (1 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 1 fm). 
Därefter 3 st i 4-lmb, 
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb,
upprepa det som står inom *-* 2 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 6 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong.

Efter dessa första 7 varv har du nu sammanlagt två lösa medaljonger, men det ska 
vi snart ordna till genom att virka in dem efterhand.

Varv 8: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m. 
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m) på snäckan*,
upprepa det som står inom *-* 2 ggr till, 
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5 lm,
1 sm i den 3:e m i 3-stgr,
5 lm som läggs framför medaljongen,
1 sm i den 1:a m i 3-stgr,
5 lm,
*1 sm i toppen (3:e m) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 2 ggr till. 
Den sista sm görs i m precis före dst.
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha sammanlagt 9 lmb.

Förtydligande: Följande varv (9) och därefter vart tredje varv (12, 15, 18…), virkas 1 
st och 2 lm intill medaljongöglan. På efterföljande varv (10, 13, 16…) ska du virka i 
båda dessa, men de kan vara svåra att hålla reda på då de sitter så tätt. Ett tips är 
därför att sätta en liten markör (t ex en garnbit) för att lättare upptäcka dem.

Varv 9: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 3 ggr till,
1 lm,
1 st i 5-lmb som ligger bakom medaljongen,
2 lm,
Här kan det bli lite knivigt, så var uppmärksam! Putta picoten på medaljong 1 in genom 

hålet på medaljong 2. Väl där, sticker du nålen genom 2:a m på picoten på 
medaljong 1 och samtidigt runtom 5-lmb och binder ihop dem med 1 sm. Puh, 
hängde du med!? Om allt stämmer ska medaljong 1 nu sitta fast i lmb bakom 
medaljong 2. 

10 lm,
stick återigen nålen genom samma picot och runt 5-lmb och gör 1 sm (10-lmb blir en ögla)
2 lm,
1 st i samma 5-lmb (på toppen) 
1 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa *-* 3 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 8 stycken 2-lmb, 8 stycken 3-stgr, och på toppen 2 stycken 1-lmb samt 
1 styck 10-lmb med 1 st+2 lm om var sida.

Varv 10: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
upprepa *-* 3 ggr till, 
3 st i 1-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
1 st i 2-lmb precis före 10-lmb (den 2-lmb kan gömma sig väl, så håll utkik).
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm). 
1 st i 2-lmb precis efter 10-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
3 st i 1-lmb,
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*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 3 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 8 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 styck 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Varv 11: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 4 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v och 
enkelt förklarat den m som ligger närmast medaljongen),
virka 5 lm och lägg lm-kedjan bakom den senast gjorda medaljongen, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v och 
enkelt förklarat den m som ligger närmast medaljongen),
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 4 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb och 11 stycken 5-lmb.

Varv 12: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 5 ggr till,
1 lm,
1 st i 5-lmb som ligger bakom medaljongen,
2 lm.
Nu ligger medaljongerna bakvänt från förra gången och du får från baksidan putta picoten 

på medaljong 2 genom hålet på medaljong 3, sätt nålen under 5-lmb och stick den 
genom picoten, bind ihop med 1 sm.

10 lm,
stick återigen nålen under samma 5-lmb och samma picot och gör 1 sm (10-lmb blir en 

ögla)
2 lm,
1 st i samma 5-lmb (på toppen) 
1 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa det som står inom *-* 5 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 12 stycken 2-lmb, 12 stycken 3-stgr, och på toppen 2 stycken 1-lmb 
samt 1 styck 10-lmb med 1 st+2 lm om var sida.

Varv 13: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
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upprepa det som står inom *-* 5 ggr till, 
3 st i 1-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
1 st i 2-lmb precis före 10-lmb (den 2-lmb kan gömma sig väl, så håll utkik).
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm). 
1 st i 2 lmb precis efter 10-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
3 st i 1-lmb,
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 5 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 12 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 styck 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Varv 14: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 6 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v),
virka 5 lm framför medaljongen, 
1 sm i den ensamma st (som ärgjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v),
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 6 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb och 15 stycken 5-lmb.

Varv 15: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 7 ggr till,
1 lm,
1 st i 5-lmb som ligger bakom medaljongen,
2 lm.
Putta picoten på medaljong 3 in genom hålet på medaljong 4. Väl där, sticker du nålen 

genom picoten på medaljong 3 och samtidigt runtom 5-lmb och binder ihop dem 
med 1 sm. 

10 lm,
stick återigen nålen under samma 5-lmb och samma picot och gör 1 sm (10-lmb blir en 

ögla)
2 lm,
1 st i samma 5-lmb (på toppen) 
1 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa det som står inom *-* 7 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
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Nu ska du ha 16 stycken 2-lmb, 16 stycken 3-stgr, och på toppen 2 stycken 1-lmb 
samt 1 styck 10-lmb med 1 st+2 lm om var sida.

Varv 16:
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
upprepa det som står inom *-* 7 ggr till, 
3 st i 1-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
1 st i 2-lmb precis före 10-lmb (den 2-lmb kan gömma sig väl, så håll utkik).
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm). 
1 st i 2 lmb precis efter 10-lmb,
1 sm i den ensamma st på föregående v,
3 st i 1-lmb,
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 7 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 16 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Fortsätt på samma sätt genom att upprepa varv 11-16, 3 gånger till (fast du ökar hela 
tiden genom att det blir fler lmb och till slut fler snäckor). Du ska då ha virkat 43 
varv och ha 14 sektioner med färgbyten.

Sammanfattning av upprepningen:

Efter varv 19/6 sektioner = 20 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 22/7 sektioner = 24 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 25/8 sektioner = 28 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 28/9 sektioner = 32 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 31/10 sektioner = 36 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 34/11 sektioner = 40 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida.

Efter varv 37/12 sektioner = 44 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida. 

Efter varv 40/13 sektioner = 48 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida. 
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Efter varv 43/14 sektioner = 52 stycken stora snäckor, 2 stycken mindre snäckor och 1 st 
medaljong med 1 styck stolpe om var sida. 

Sjalen är nu veckad framtill, vilket ska rätas ut på följande varv. Medaljongerna ska 
ligga som tidigare, men observera att mittdelen runtom nu kan skilja sig från 
tidigare varv. Har du använt ett garn av annan kvalitet, kan du behöva justera 
tidigare/senare.

Varv 44: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 26 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v),
virka 5 lm framför medaljongen, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord i de 2 lm intill medaljongen på föregående v),
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr/2:a m på 3-stgr) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 26 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb och 55 stycken 5-lmb.

Varv 45: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 27 ggr till,
2 lm,
Putta picoten på medaljong 13 in genom hålet på medaljong 14. Väl där, sticker du nålen 

genom picoten på medaljong 13 och samtidigt runtom 5-lmb och binder ihop dem 
med 1 sm. 

10 lm,
stick återigen nålen under samma 5-lmb och i samma picot och gör 1 sm
2 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa det som står inom *-* 27 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 58 stycken 2-lmb, 56 stycken 3-stgr och på toppen 1 styck 10-lmb.

Varv 46:
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
upprepa det som står inom *-* 27 ggr till, 
1 st i 2-lmb innan 10-lmb,
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm). 
1 st i 2-lmb precis efter 10-lmb,,
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 27ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
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SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 56 stycken stora snäckor och 1 styck medaljong med 1 styck stolpe 
om var sida och sammanlagt 15 sektioner.

Varv 47: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 27 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord bredvid medaljongen),
virka 5 lm bakom medaljongen, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord bredvid medaljongen),
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 27 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb och 57 stycken 5-lmb.

Varv 48: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
2 lm,
Putta picoten på medaljong 14 genom hålet på medaljong 15, sätt nålen under 5-lmb och 

stick den genom picoten, bind ihop med 1 sm.
10 lm,
stick återigen nålen under samma 5-lmb och i samma picot och gör 1 sm
2 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 60 stycken 2-lmb, 58 stycken 3-stgr och på toppen 1 styck 10-lmb.

Varv 49:
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till, 
1 st i 2-lmb innan 10-lmb,
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm). 
1 st i 2-lmb precis efter 10-lmb,,
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 58 stycken stora snäckor och 1 styck medaljong med 1 styck stolpe 
om var sida och sammanlagt ha 16 sektioner.
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Varv 50: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord bredvid medaljongen),
virka 5 lm bakom medaljongen, 
1 sm i den ensamma st (som är gjord bredvid medaljongen),
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m på 5-stgr) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 4-lmb och 59 stycken 5-lmb.

Varv 51: 
STARTGR, 
*2 lm, 3 st i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
2 lm,
1 sm i 4-lmb,
1 lm,
Putta picoten på medaljong 15 genom hålet på medaljong 16, sätt nålen under 5-lmb och 

stick den genom picoten, bind ihop med 1 sm.
*10 lm,
stick återigen nålen under samma 5-lmb och samma picot och gör 1 sm*,
upprepa *-* 2 ggr till så att du får 3 stycken 10-lmb i samma m,
1 lm,
1 sm i 4-lmb,
2 lm,
*3 st i nästa lmb, 2 lm*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till.
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 60 stycken 2-lmb, 58 stycken 3-stgr och på toppen 3 stycken 10-lmb 
med 1 styck 1-lmb om var sida.

Varv 52: 
STARTGR, 
1 sm i nästa m, 
*5 st i lmb, 1 sm i 2:a m på 3-stgr,
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
5 st i 2-lmb 
1 lm,
1 sm i 1-lmb precis innan 10-lmb,
1 lm.
Nu hoppar du direkt till att virka runtom 10-lmb: (2 fm, 3 hst, 4 st, picot, 4 st, 3 hst, 2 fm), 

gör det om alla 10-lmb utan att ha något annat emellan. 
1 lm,
1 sm i 1-lmb precis efter 10-lmb,
1 lm,
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5 st i nästa 2-lmb,
*1 sm i 2:a m på 3-stgr, 5 st i lmb*,
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
1 sm som görs i m precis före dst, 
SLUTGR. Vänd. 
Nu ska du ha 60 stycken stora snäckor och 3 stycken medaljonger med 1 styck 1-
lmb om var sida (+de omärkbara 1-lmb intill snäckorna intill medaljongerna) och 
sammanlagt 17 sektioner.

Kantbård:

Varv 53: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
*5 lm, 1 sm i toppen (3:e m) på snäckan*, 
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till, 
4 lm, 
1 sm i 1-lmb precis intill medaljongerna,,
virka 7 lm bakom medaljongerna,, 
1 sm i 1-lmb precis efter medaljongerna,
4 lm,
*1 sm i toppen (3:e m) på snäckan, 5 lm*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till.
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 1 styck 7-lmb, 2 stycken 4-lmb och 60 stycken 5-lmb.

Varv 54: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
5 lm,
1 sm nästa lmb,
*7 lm, 1 sm i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
När du kommit hit, ska det vara en 4-lmb kvar precis före medaljongerna. Gör 5 lm, sätt 

nålen under 4-lmb, lägg den närmsta medaljongen intill, stick nålen genom den 6:e 
m (dvs den 1:a st) på den högra sidan av medaljongen och bind ihop med 1 sm,

virka 7 lm,
Putta picoten på medaljong 16 genom hålet på den mittersta av de tre medaljongerna, sätt 

nålen under 7-lmb och stick den genom picoten, bind ihop med 1 sm,
virka 7 lm,
stick nålen genom den 6:e m (dvs den 1:a st) på den vänstra sidan av den sista 

medaljongen, sätt nålen under nästa 4-lmb och bind ihop med 1 sm,
5 lm,
1 sm i nästa 5-lmb,
*7 lm, 1 sm i nästa lmb*,
upprepa det som står inom *-* 28 ggr till,
5 lm,
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 4 stycken 5-lmb och 60 stycken 7-lmb.
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Nästa varv ska de två yttersta medaljongerna fixeras, och den mittersta ska 
fortfarande vara lös.

Varv 55: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
5 lm,
1 sm nästa lmb,
*7 lm, 1 sm i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till (den sista sm virkas i 5-lmb),
2 lm,
1 sm i picoten på närmsta medaljong,
4 lm, 
1 sm i den 1:a av de två 7-lmb som ligger bakom medaljongerna,
4 lm, 
1 sm i den 2:a av de två 7-lmb bakom medaljongerna,
4 lm,
1 sm i picoten på den sista medaljongen, 
2 lm,
*1 sm i nästa lmb, 7 lm*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
5 lm,
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 2 stycken 2-lmb, 3 stycken 4-lmb, 2 stycken 5-lmb och 60 stycken 7-
lmb.

Varv 56: 
STARTGR,
1 sm i nästa m,
5 lm,
1 sm nästa lmb,
*7 lm, 1 sm i nästa lmb*, 
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till (den sista sm virkas i den sista 7-lmb),
5 lm,
hö 2-lmb (kommer du ihåg - på var sida om medaljongen virkades en 2-lmb och en 4-lmb 

på fg v) och gör 1 sm i picoten på den närmsta medaljongen.
Nu ska ingenting virkas i de tre 4-lmb som ligger framför medaljongerna, utan fortsätt så 

här
virka 7 lm,
1 sm i picoten på den mittersta medaljongen
3 lm,
1 sm i samma picot på den mittersta medaljongen (bildar då en liten ögla),
7 lm,
1 sm i picoten på nästa medaljong,
5 lm,
hö 2-lmb (den intill medaljongen),
*1 sm i nästa lmb, 7 lm*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
5 lm,
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Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. Vänd.
Nu ska du ha 1 stycke 3-lmb, 4 stycken 5-lmb och 62 stycken 7-lmb.

Två olika kanter finns att välja mellan. Alternativ 1 är lite mjukare än alternativ 2  
som är lite mer spetsig. Vilken väljer du?

Varv 57 - alternativ 1:
STARTGR,
1 sm i nästa m,
hoppa direkt till nästa 5-lmb och virka där (2 fm, 1 picot, 2 fm),
*i nästa 7-lmb virkas (4 fm, 1 picot, 4 fm)*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
i nästa 5-lmb virkas  (2 fm, 1 picot, 2 fm),
8 fm i den första 7-lmb vid sidan om den mittersta medaljongen,
i 3-lmb på toppen virkas (2 fm,1 picot, 2 fm),
8 fm i den andra 7-lmb på andra sidan om den mittersta medaljongen,
i nästa 5-lmb virkas (2 fm, 1 picot, 2 fm),
*i nästa 7-lmb virkas (4 fm, 1 picot, 4 fm)*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
i den sista 5-lmb virkas (2 fm, 1 picot, 2 fm),
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. 
Nu ska du ha 64 stycken stora ”picottoppar” 2 stycken lmb med 8 fm samt 1 styck 
liten ”picottopp” på toppen.  

Varv 57 - alternativ 2:
STARTGR,
1 sm i nästa m,
hoppa direkt till nästa 5-lmb och virka där (1 fm,1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst, 1 fm),
*i nästa 7-lmb virkas (2 fm,, 1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st,1 hst, 2 fm)*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
i nästa 5-lmb virkas  (1 fm,1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst, 1 fm),
i 7-lmb vid sidan om den mittersta medaljongen virkas (2 fm,, 1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st,1 

hst, 2 fm),
i 3-lmb på toppen virkas (2 fm,1 picot, 2 fm),
i 7-lmb på andra sidan om den mittersta medaljongen virkas (2 fm, 1 hst, 1 st, 1 picot, 1 
st, 1 hst, 2 fm),
i nästa 5-lmb virkas (1 fm,1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst, 1 fm),
*i nästa 7-lmb virkas (2 fm, 1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst, 2 fm)*,
upprepa det som står inom *-* 29 ggr till,
i den sista 5-lmb virkas (1 fm,1 hst, 1 st, 1 picot, 1 st, 1 hst, 1 fm),
Den sista sm görs i m precis före dst. 
SLUTGR. 
Nu ska du ha 67 stycken spetsar.  

Fäst alla trådar och blocka/våtspänn/pressa vid behov. Sjalen är KLAR!
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Mönster - Blomma

Design: Erika Strande/FingersCroched

Blomman virkas med dubbel tråd och samma nålstorlek som till sjalen. Använd samma 
färger eller gör som vi gjorde i Mysterievirkningen:

Använd fyra färger. De virkas tillsammans med dubbel tråd i färgkombinationerna färg 1+2, 
2+3, 3+4. Av vardera färg behövs ca: 
färg 1 - 3 gr
färg 2 - 9 gr
färg 3 - 12 gr 
färg 4 - 6 gr

Start: 
Börja med färgkombination 1+2. 
Gör en magisk cirkel (alt. 4 lm och slut till en ring med 1 sm). Fäst inte, utan spara gärna 
en lång ände, som du kan använda på slutet.

Varv 1: 
1 lm, 7 fm i cirkeln, 1 sm i 1:a m (dra åt hålet om du gjort en magisk cirkel)
Nu ska du ha 8 m.

På varv 2 ska du göra moucher på följande vis: 4 stolpar, dra ur nålen ur öglan på 
sista stolpen, stick istället nålen i toppmaskan på den första stolpen och sedan in 
igen genom öglan du lämnade på sista stolpen. Dra öglan igenom toppmasken på 
första stolpen och dra åt. För att förenkla skriver jag endast ”mouche" i 
beskrivningen. OBS! Den första stolpen i den första mouchen ersätts av 3 lm.

Varv 2: 
Fortsätt med samma färgkombination. 
*1 mouche, 3 lm*, 
upprepa *-* 7 ggr till
Nu ska du ha 8 stycken moucher och 8 stycken 3-lmb.

Varv 3: 
Byt till färgkombination 2+3. 
Börja i någon 3-lmb och gör 1 sm, 
*8 lm, 
1 sm i samma 3-lmb, 
3 lm,
1 sm i nästa 3-lmb*,
upprepa *-* 7 ggr till.
Den sista sm virkas i den 3-lmb du startade i.
Nu ska du ha 8 stycken 8-lmb (öglor) och 8 stycken 3-lmb.

Varv 4:
Fortsätt med samma färgkombination.
*Virka runt närmaste ögla (3 hst, 4 st, 1 picot, 4 st, 3 hst),
1 sm i lm bakom nästa mouche på varv 2 (dvs i lm som binder ihop den, var försiktig så du 
inte virkar i den 3-lmb som ligger bakom)*,
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upprepa *-* 7 ggr till.
1 sm i 1:a hst på första bladet.
Nu ska du ha 8 stycken blad och 1 sm i varje mouche.

Varv 5:
Byt till färgkombination 3+4.
Börja i någon 3-lmb som ligger dold bakom ditt arbete och gör 1 sm,
*8 lm,
1 sm i samma 3-lmb,
2 lm,
1 sm i nästa 3-lmb*,
upprepa *-* 7 ggr till.
Den sista sm virkas i den 3-lmb du startade i.
Nu ska du ha 8 stycken 8-lmb (öglor) och 8 stycken 2-lmb. (8-lmb ska synas mellan 
bladen på fg varv och 2-lmb ska ligga bakom bladen).

Varv 6:
Fortsätt med samma färgkombination.
Börja i någon 3-lmb som ligger dold bakom ditt arbete och gör 1 sm,
*Virka runt närmaste ögla (3 hst, 4 st, 1 picot, 4 st, 3 hst),
1 sm i 2-lmb*,
upprepa *-* 7 ggr till.
1 sm i 1:a hst på första bladet.
Nu ska du ha 8 blad som sticker fram bakom de första bladen.

Fäst alla trådar och sy fast din blomma på sjalen, alternativt bär den som brosch!

� �
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