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Ziggy Scarf 

Lång halsduk med härlig struktur, som passar lika bra till henne som till honom. Garnet 

är mjukt och följsamt, vilket gör att halsduken skön att bära. Mönstret kan enkelt justeras 

till önskad längd och bredd. 

 

Design: @virkevira 

Garn: Katia Atlantic från www.favoritgarner.se – Se garnalternativ på sidan 2.  

Garnfakta: 50 gram, 140 meter, virknål 4,0 mm, masktäthet 19*27 maskor = 10*10 cm, 

material: modal 50%, akryl 50 % 

Garnåtgång: 3 nystan av huvudfärgen (108), 1 nystan vardera av de två andra färgerna 

(110 och 202)  

Mått: 18*158 cm 

Virknål: 4,0 mm 

Tillbehör: Sax, nål att fästa trådar med 

 

http://www.favoritgarner.se/
http://www.favoritgarner.se/
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GARNALTERNATIV 
 

                                  
   

Garn Katia Atlantic x 5 nystan          

Virkat av Virkevira    

 

                                      

Garn Svarta Fåret Freja   Garn Katia Cotton Merino färg 127 x 8 

Färg 238 x 4, färg 01 x 1 och färg 16 x 1  Virkat av @annalinan84 

Virkat av @karinnilssonysane 

 

 

Mönstertest med garn Katia Merino 100% är tyvärr inte färdigvirkad och bild saknas därför. 

Beräknad garnåtgång är 6 nystan, 4 (ev 3) nystan till huvudfärg och 1 nystan vardera till 2 andra 

färger. 
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Börja med att lägga upp 253 luftmaskor.  

1. (Färg 2) Börja med en halvstolpe i den tredje luftmaskan från virknålen och gör en 

halvstolpe i varje luftmaska. Du bör då ha 251 halvstolpar. Den sida som nu är 

vänd mot dig är rätsidan av scarfen. Klipp av garnet. 

 

2. (Färg 3) Ha fortfarande rätsidan vänd mot dig och börja längst ut till höger med 

en stående halvstolpe i tredje maskbågen i första halvstolpen från föregående varv. 

Gör sedan en halvstolpe i tredje maskbågen i varje halvstolpe. Klipp av garnet. 

 

3. (Färg 2) Som varv 2. 

 

4. (Färg 3) Som varv 2. 

 

5. (Färg 2) Som varv 2. 

 

6. (Färg 1) Ha rätsidan vänd mot dig och börja längst ut till höger med en stående 

fast maska i den tredje luftmaskbågen i första halvstolpen. Gör därefter en fast 

maska i varje halvstolpe (i tredje luftmaskbågen). Du har nu gjort det första varvet i 

diagrammet. Notera att diagrammet endast visar en del av hela scarfen. 

 

 

Från och med nu kommer du att vända arbetet efter varje varv och virka fram och 

tillbaka (i båda maskbågarna). Varje varv vänds med en luftmaska. Sedan gör du 

din första fasta maska på varje varv i den första fasta maskan från föregående 

varv. Du avslutar med en fast maska i den sista fasta maskan från föregående 

varv. På detta sätt kommer du slipper du virka i den luftmaska som används för 

att vända. På så vis får du en rakare och snyggare kant. 

 

 

Nu fortsätter du följa diagrammet. Varje vit ruta motsvarar en fast maska. Varje 

svart ruta motsvarar en ”bobble stitch”. Den består av fem stolpar tillsammans. 

När du virkar dessa kommer alltid avigsidan vara vänd mot dig. De varven då 

rätsidan är vänd mot dig består alltså enbart av fasta maskor. 
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När det sista varvet enligt diagrammet är gjort, klipp av garnet och vänd rätsidan 

mot dig. 

 

7. (Färg 2) Börja med en stående halvstolpe och gör en halvstolpe i varje maska. 

Klipp av garnet. 

8. (Färg 3) Som varv 2. 

9. (Färg 2) Som varv 2. 

10. (Färg 3) Som varv 2. 

11. (Färg 2) Som varv 2. 

12. (Färg 2) Börja med en stående fast maska i den tredje maskbågen och gör därefter 

en fast maska i tredje maskbågen i varje maska. Klipp av garnet. 

*************************** 
 

Garnmagi – Blocka ditt arbete! 

För vackrast slutresultat och form, blocka alltid ditt arbete, det gör sådan skillnad! Tvätta 

(använd inte sköljmedel) eller fukta och spänn ut på en plan yta, t.ex. en lekmatta. Sträck ut de 

bredaste/längsta delarna och nåla fast. Nåla resterande av arbetet med ca 2–3 cm mellanrum 

så det blir rakt och slätt. Låt ligga och torka 1–2 dygn.  

  

Det ligger mycket arbete bakom en design och vi skulle bli mycket glada om du länkar till 

mönster och skriver vem som är mönsterskapare. Visa oss gärna din fina version genom att 

tagga oss med #virkevira #favoritgarner #gicona 

Hitta oss på Facebook & Instagram: @virkevira @favoritgarner @giconapatterns 

 

Länk till komplett garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank: www.gicona.com 


