
 

 

 

Mina kära vänner, jag är säker på att du suttit där och beundrat dina vackra färdigblockade delar av 

Lattice sjalen. Den är OTROLIGT vacker… 

Så…Vad gör vi nu…..vad gör vi…….vad gör vi ???? Nåväl, låt mig berätta!  

Låt oss ta det från enkelt till ”Jag fattar inte att du gjort det där!” 

 

Detta kommer vi göra genom att lägga till några motiv inspirerade av irländsk virkning. Denna vecka 

kommer vi att påbörja motiven för att veckan efter sätta dem samman!!! Vi är redan halvvägs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Först och främst: Titta på din färdiga sjal och använd den som en guide för att bestämma dig för vilken 

färg du vill använda! 

 

Vill du ha blommor som hänger samman? Virka då löven och blommorna i SAMMA färg som den nedre 

kanten av sjalen. I mitt fall elfenben på bottendelen samt blommor. Du kan välja att ge dem lite färg 

beroende av hur många du använt i din färgskala! Använd detta endast som en GUIDE  

Eller vill du ha kontrasterande blommor? Virka då löven och blommorna i en annan färg än den du 

använde på bottendelen av sjalen. En del i det hela som gör det roligt, är att val som detta gör den till 

din EGNA!  



 

 

Vårt första motiv kommer att vara det ”öppna bladet” 

Använd dig av gradient nystanet som är i SAMMA färg som varv 1 på huvuddelen av sjalen.  

 



Vi ska skapa 6 blommor och 18 löv. Arbeta sedan i rätt ordning av din gradient med början på samma 

färg som varv 1 i din sjal. Jag har använt mig av de 1:a tre gradient nystanen som kom ifrån min kaka.  

 

Öppna lövet: (gör 18 st) VÄND EJ på varven.  

Slutgiltiga mått på varje löv: ca 6,4 cm lång (inklusive picoten) och 5 cm bred. 

 

 

 

10 lm, sm i första maskan för att sluta till en ring.  

Varv 1:  2 lm (räknas som första st), 20 st i ringen (inte i kedjan), sm i toppen av initiala 2lm-kedjan. (21)  

Varv 2: 1 lm, fm i samma m, 2 fm i vardera nästa 2 m, 2 hst i nästa  m, 2 st i nästa 4 m, dst i nästa m, 3 

lm, sm i bägge maskbågar i dst vid basen av kedjan du precis gjorde (picoten gjort), 2 st i nästa 4 m, 2 hst 

i nästa 3 m, 2 fm i nästa 2 m, fm i sista m, sm i första fm, klipp av tråden och lämna ca 25 cm garn för att 

underlätta hopsättningen sedan.  

Denna bild visar hur du ska placera din virknål när du sluter picoten, under de två maskbågarna i dst vid 

basen av 3lm-kedjan: 



 

 

Nu ska vi fortsätta vidare till de vackra flerskiktsblommorna. Återigen, fortsätt på din gradient i rätt 

ordning som den kom av din kaka, för mig, nystan 1-3. 
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Flerskiktsblommor (Gör 6): 

Börja med en magisk ring: 

Varv 1: 1 lm, 8 fm i ringen, sm i första fm för att sluta.  

Varv 2: 1 lm (räknas inte som en m) hst i samma m, 1 lm, *hst i nästa m, 1 lm, upprepa från *, 6 gånger 

till, sm i första hst. (8 hst, 8 1-lmb) 

Varv 3: sm till första 1-lmb, 3 hst i samma utrymme, sm i nästa hst, *3 hst i nästa 1-lmb, sm i nästa hst, 

upprepa från *. 6 gånger till, sm i första maskan du gjorde. (24 m, inte inräknat den första sm, 8 

blomblad) 

Varv 4: 1 lm (räknas inte som en m) RBst runt hst direkt nedan i varv 2 BAKOM blombladen i varv 3, 3 

lm, *RBst runt nästa hst i varv 2, 3 lm, upprepa från * 6 gånger till, sm i första RBst. (8 RBst, 8 3-lmb) 

 

Denna bild visar hur du virkar runt hst i varvet nedan. Virknålen sätts in från baksidan och framåt runt 

hst (den hst jag virkar runt i denna bild är BAKOM virknålen). Den andre bilden visar varv 3 som färdigt. 

Notera hur det blir när du arbetar bakom föregående varv, det skapar ett ramverk för nästa lager av 

blomblad.  



 



 

Varv 5: sm till första 3-lmb, (2 hst i samma 3-lmb, RBst (Relief stolpe bakifrån) runt den TREDJE hst i 

blombladet i föregående lagret direkt ovan det aktuella blombladet), 2 hst i samma 3-lmb i varv 5), sm i 

nästa RBst, *2 hst i nästa 3-lmb, RBst runt den tredje hst i blombladet ovan precis som tidigare, 2 hst i 

samma 3-lmb som tidigare, sm i nästa RBstm upprepa från *, 6 gånger till, sm i första sm du gjorde. (40 

m inte inräknat sm, 8 blomblad) 

Varv 6: 1 lm (räknas inte som en m), RBs runt RBst direkt nedanför i varv 4 arbeta bakom blombladen, 4 

lm, *RBst runt nästa RBst i varv 4, 4 lm, upprepa från *, 6 gånger till, sm i första RBst. (8 RBst, 8 4-lmb) 

Ledtråd: När du virkar RBst, kan tråden vilja löpa ut. Jag brukar använda mitt finger för att hålla fast 

tråden på baksidan om arbetet så att det ska vara enklare att slutföra reliefstolpen.  

Varv 7: sm till första 4-lmb, 4  hst i samma utrymme, RBst endast under DE ÖVRE MASKBÅGARNA i 

tredje maskan i blombladet ovan (likaså RBst i det blombladet), 4 hst i samma 4-lmb som tidigare, sm i 

nästa RBst, *4 hst i nästa 4-lmb, RBst endast under de ÖVRE MASKBÅGARNA i tredje m (RBst) i 

blombladet ovan precis som tidigare, 4 hst i samma 4-lmb, sm i nästa RBhst, upprepa från *, 6 gånger 

till, sm i första m. (72 m inte inräknat sm, 8 blomblad)  

 

Denna bild visar hur du enbart arbetar i DE ÖVRE MASKBÅGARNA. Detta innebär att du sätter din virknål 

från baksidan under maskbågarna direkt ovan den maska du ska arbeta (den plats du normalt placerar 

din virknål då du ska virka en maska), sätt sedan virknålen ifrån framsidan och bak under de övre 

maskbågarna direkt efter maskan för att slutföra. Det är samma sak som en reliefstolpe bakifrån men du 

gör den lite lägre genom att jobba under de övre maskbågarna istället för runt själva maskan.  



 

Varv 8: 1 lm, räknas inte som en m, RBst runt RBst direkt nedan i VARV 6 arbeta bakom blombladen, 5 

lm, *RBst runt nästa RBst i varv 6, 5 lm, upprepa från *, 6 gånger till, sm i första RBst. (8 RBst, 8 5-lmb) 

Varv 9: sm i första 5-lmb, 5 hst i samma utrymme, RBst endast UNDER DE ÖVRE MASKBÅGARNA i RBst i 

blombladet (5e maskan i blombladet), 5 hst i samma 5-lmb, sm i nästa RBst, *5 hst i nästa 5-lmb, RBst 

endast UNDER DE ÖVRE MASKBÅGARNA i RBhst (5e maskan) i blombladet ovan som tidigare, 5 hst i 

samma 5-lmb, sm i nästa RBst, upprepa från *, 6 gånger till, sm i första sm du gjorde, klipp av tråden och 

lämna ca 60 cm för monteringen. (88 m inte inräknat sm, 8 blomblad). 

 

 

LÄGG NU NER VIKNÅLEN!! Det var allt för denna vecka, nästa veckan kommer vi att skapa nästa motiv 

då vi använder de små söta gradientnystanen som återstår i:  

Vecka 6: motiv med irländsk virkning – Del 2 

Till dess….. 

Mycket Kärlek & Garn,  



Stephanie 

Följ på Facebook Här! 

Följ på Instagram Här! 

Följ på Ravelry Här! 

Följ på Pinterest Här! 

Följ på YouTube Här! 

Följ på Twitter Här! 

Följ på Etsy Här! 

Informationen och fotografierna i detta inlägg ägs och är upphovsrättsskyddade av 

Crochetverse©2016. Snälla kopiera inte någon information elektroniskt, verbalt 

eller skrivet i sin helhet eller i delar. Var istället snäll och lägg en direktlänk till 

detta inlägg, om du gör det, tack för att du delar det. Det du tillverkat med dina 

egna händer utifrån detta mönster får du självklart sälja. Men all form av 

massproduktion är förbjuden. Om du länkar till att det är Crochetverse som 

designat mönstret blir vi glada 
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