
Original Design av Lucilla Alfano ✨ Copyright © 2017 ✨ All Rights Reserved. 
Sida 1 

Jeans Flower Stole – Del 1: Trianglar och 
Grunddelen av Stolan 
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1 Material 
● Garn:   

o Sport Weight, DK, Garngrupp 3. Designern använde bomull, “Degrade sun”, färg 74 (Katia) 

● Virknål stl 4.5 mm, eller den nål som passar till valt garn eller till rätt virkfasthet. 

● Noteringar: 

https://www.facebook.com/luluamigurumi/
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o Synål för att fästa garnändar 

  

2 Förkortningar 

Mr Magisk ring Hst Halvstolpe R Runt Sm Smygmaska 

Lm Luftmaska/or ögl Ögla/or Fm Fast maska m Maska/or 

St Stolpe V Varv  Hö Hoppa över omsl Omslag 

*__* – upprepa instruktioner mellan asterisker det antal ggr som specificeras.  

(__) – upprepa instruktioner mellan paranteser det antal ggr som specificeras.  

Noteringar och maskantal skrivs i lila, kursivt och mellan [ ].  

3 Specialmaskor  
Två stolpar tillsammans (st2tills): Omsl om virknålen, för in nålen i indikerad m, dra upp en 

ögl, 3 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 ögl. Omsl, för in nålen i nästa indikerade m, dra upp en 

ögl, 4 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 ögl, 3 ögl kvar på nålen. Omsl, dra igenom resten av ögl 

på nålen.  

 

Tre stolpar tillsammans (st3tills): Omsl om virknålen, för in nålen i indikerad m, dra upp en 

ögl, 3 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 ögl. Omsl, för in nålen i nästa indikerade m, dra upp en 

ögl, 4 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 ögl, 3 ögl kvar på nålen. Omsl, för in nålen i nästa m. 

Omsl, dra upp en ögl, 5 ögl på nålen. Omsl, dra igenom 2 ögl, 4 ögl kvar på nålen. Omsl, dra 

igenom alla 4 öglor på nålen.  

 

4 Mönsterinstruktioner 

5 Del 1: Trianglar och grunddelen av Stolan 

Gör 7 trianglar. Varje triangel ska mäta 17 cm i basen om du använder rekommenderat garn och 

nål. Det innebär att längden av 7 trianglar mäter ca 120 cm. 

Om du använder ett annat garn och nål kommer dina mått att bli annorlunda. Kom ihåg att 

antalet trianglar ska var UDDA. Till exempel, du behöver 9 trianglar om de mäter ca 13 cm, eller 

5 trianglar om de mäter ca 24 cm. Det här påverkar inte mönstret, så länge som antalet trianglar 

är UDDA. Men, om dina mått inte blir i närheten av 17 cm, kan du lägga till en omgång mask- 

och lmb-varv, och sluta med sex varv i stället för fyra. Varje triangel består av alternerande varv: 

ett av stolpar och det andra av luftmaskbågar, i sammanlagt 4 varv, och slutar med ett varv med 

luftmaskbågar. 

Efter att du gjort din första triangel, fäst garnet. När du gjort det fjärde varvet på din andra 

triangel [med avigan mot dig], sammanfoga den med den första triangeln med en sm [med 
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avigsidorna mot dig]. Fortsätt sätta ihop trianglarna under arbetets gång, och fäst trådarna efter 

varje sammanfogning. Du kommer att ha en längd med 7 trianglar, som vardera består av fyra 

varv. Om du har lagt till varv på dina trianglar för att få till storleken 17 cm i basen, kom ihåg att 

de måste sluta med ett lmb-varv. 

 

 

Varv 1.  Börja med 4 lm, virka 12 st i 4e lm från virknålen.  [du kan också göra mr, 3 lm och sen 

12 st i ringen, dra i garnändan för att sluta ringen, och fäst garnändan.] Vänd. [13 st] 

 

Varv 2. 5 lm [räknas som 1 st + 2 lm], 1 st i samma m, 2 lm, hö 2 m, 1 st i nästa m, 2 lm, hö 2 m, 

i nästa m [centrala m] (1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st), 2 lm, hö 2 m, 1 st i nästa m, 2 lm, hö 2 

m, (1 st, 2 lm, 1 st) i 3e lm av initiala 3-lm från v 1. Vänd (9 st, 8 2-lmb)  

 

Varv 3. 5 lm [räknas som 1 st + 2 lm], 1 st i samma m, 2 st i nästa 2-lmb, (1 st i nästa m, 2 st i     

nästa 2-lmb) 3 gånger, (1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st) i nästa m [centrala st], (2 st i nästa 2-

lmb, 1 st i nästa st) 3 gånger, 2 st i nästa 2-lmb, (1 st, 2 lm, 1 st) i 3e lm av initiala 5-lm 

från v 2. Vänd. [29 st, 4 2-lmb] 

 

Varv 4.  5 lm [räknas som 1 st + 2 lm], 1 st i samma m, 2 lm, hö nästa 2-lmb, 1 st i nästa m, (2 

lm, hö 2 m, 1 st i nästa m) 4 gånger, 2 lm, hö 2-lmb, (1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm, 1 st, 2 lm) i 

centrala st, hö 2-lmb, 1 st i nästa m, (2 lm, hö 2 m, 1 st i nästa) 4 gånger, 2 lm, hö nästa 2-

lmb, (1 st, 2 lm, 1 st) i 3e lm av initiala 5-lm från v 3. [17 st, 16 2-lmb].  

 

Fäst trådarna på första triangeln. Fäst trådarna på respektive triangel efter att du har satt 

ihop den med den föregående när du skapar din 7-triangel-längd. Kom ihåg att 

sammanfoga med avigsidan emot dig.  
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När du har sammanfogat den sjunde triangeln vänder du längden med rätsidan mot dig och 

fortsätt med de alternerande raderna så här: 

 

Varv 5 till 27: alternera varv med enbart stolpar [V5] och 2-lmb-varv[R6]. [se Figur 2.] 

 

Varv 5.  Med rätsidan mot dig, sätt fast garnet med en sm i den sista st på ett lmb-varv på den 

första triangeln till höger [detta är den första triangeln du virkade], 3 lm, hö 2-lmb, st i 

nästa st [du kan också göra en stående st2tills genom att börja med en stående st halvt 

gjord i första st och andra st halvt gjord i nästa m, men utan att glömma att hoppa över 2-

lmb, och sen virka ihop dem]. Fortsätt med ett fyllt stolpvarv genom att följa mönstret på 

trianglarna (maskorna är alltid desamma), virka 3 st tillsammans där trianglarna möts så 

här: gör en st3tills i sista lediga st på föregående varv, i sm, och i nästa lediga st på nästa 

triangel. Avsluta v 5 med st2tills i de sista 2 m, hö 2-lmb mellan de 2 m. Vänd. 
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Varv 6.  3 lm, hö nästa 2 m, 1 st i nästa st, virka 2-lmb-varv (maskorna är alltid 

desamma). När du kommer till punkten där trianglarna möts: virka st3tills [se foto nedan] 

genom att sammanfoga i st placerad 2 st före sammanfogade m på föregående v, i st3tills 

och i 3e st på nästa triangel, och avsluta varvet med st2tills i sista 2 m, hö 2 m emellan. 

Vänd.  

 

Virka tills 27 varv är klara, och arbetet mäter 44 cm på längden. 

Om du har ökat eller minskat antalet varv för att göra sjalen längre eller kortare, FÄST INTE 

garnet i slutet av varv 27 eller något annat udda numrerat varv (varv med enbart stolpar) 
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Nästa del, del 2: Kanter – Höger, Övre och Vänster Kant och Nedre zickzack-bård.  
 


