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Kyoto sjal virkmönster – Svenska 

 
Detta mönstret är väldigt inspirerat av de traditionella solfjäderdanserna i Japan. Alla som har besökt 

Japan - framför allt Kyoto vet vad jag pratar om. Traditionella Geishor framför en dans med två 
solfjädrar - en i varje hand. Har du inte sett det på riktigt så har du kanske sett filmen: Memoirs of a 
Geisha - eller läst boken och fått en uppfattning. Det är så vackert och elegant, bakom varje rörelse 

finns en berättelse. Jag hoppas du tycker om denna eleganta rektangulära sjalen, som lika gärna kan 
bli en bords-löpare. Färgerna har jag valt för de passar så bra till temat. Jag hoppas verkligen att du 

har en trevlig stund när du virkar detta mönstret. 

Mark Roseboom a.k.a. theguywiththehook 
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Material : 

- 3,5mm virknål (Whirl versionen) 

ELLER 

- 4,5mm virknål (DK versionen) 

ELLER 

- 5,0 mm virknål (Whirl Fine Art) 

- sax och nål att fästa trådar 

 

Garn : 

Jag har använt Scheepjes Whirl Fine Art – som är ett lyxigt garn. Med tanke på priset på detta garnet 
har jag gjort några exempel på andra garner som går bra att använda. 

 

Om du använder Scheepjes Whirl Fine Art behöver du: 

 

Den här versionen blir en lite tjockare sjal, perfekt för höst/vinter.  

 - 1 garnkaka 653 Fauvism och 1 garnkaka 658 Classicism (á 215 – 225 gram / 460 meter) 

- 1 nystan Scheepjes Merino Soft 651 Pissarro (á 50 gram / 105 meter) 

 

 

Om du använder Scheepjes Whirl: 

Den här versionen blir lite mindre och lättare, perfekt för vår/sommar. 

- 1 Scheepjes Whirl (á 215 – 225 gram / 1000 meter) 

 

 

Om du använder ett DK garn : 

Den här versionen blir ungefär som när du använder Whirl Fine Art, men den blir lite lättare och inte 
lika dyr. 

- 3 till 4 nystan Scheepjes Colour Crafter (á 100 gram / 300 meter) – du behöver ca 900 – 1000 meter 
garn så det är valfritt att använda 3 eller 4 nystan. 
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Storlek : 

 

Den färdiga sjalen med Whirl Fine Art eller DK versionen blir ca: 150 cm / 59 inches lång och 45 cm / 
18 inches bred. 

Den färdiga sjalen med DK garn blir ca: 145 cm / 57 inches lång och 40 cm / 16 inches bred. 

Den färdiga sjalen med Whirl blir ca: 145 cm / 57 inches lång och 35 cm / 14 inches bred. 

 

Om du vill justera bredden på sjalen lägger du till 28 maskor för varje extra mönsterupprepning. 
Längden justeras enkelt genom att du virkar fler eller färre antal varv. 

 

Virktermer : 

 

• SM – smygmaska  
• FM – fast maska  
• FM2TILLS – virka 2 fasta maskor tillsammans i angivna maskor 
• REL FM FR – virka en relief fm framifrån om angiven maska  
• DST – dubbelstolpe 
• REL 3-DST FR – virka en relief 3-dubbel stolpe framifrån om angiven maska 
• LM – luftmaska  
• m – maska 
• hö – hoppa över 
• lmb – luftmaskbåge 
• * - anger början på del som ska upprepas 
• [ ] – totalt antal maskor efter ett varv 
• ( ) – maskor som ska upprepas inom ett varv eller en notis 
• Rep – repetera 
• RS – Rätsida 
• AS – Avigsida 
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Bra att veta : 

 

- Mönstret virkas fram och tillbaka i rader, du vänder efter varje varv, så du får en rätsida och en 
avigsida. Första m på varje görs med lm. 

- Eftersom jag är vänsterhänt kan fotona se lite annorlunda ut. Det skapar inget problem utan är bara 
för din vetskap.  

- Om du inte vet hur du virkar maskorna i mönstret, vänligen använd internet. Det finns massor med 
videos på hur olika maskor virkas.  

- Maskor i CAPSLOCK är maskorna på aktuellt varv, maskor med gemener hänvisar till tidigare varv.  

- När du virkar en reliefmaska i mönstret, hoppar du alltid över maskan bakom på aktuellt varv. 

- Virka endast i maskorna som skrivs ut i mönstret, står maskan inte med betyder det att du ska 
hoppa över den.  

 

Färgbyten i mönstret : 

 

Eftersom det här mönstret är ett enkelt upprepningsmönster bör det inte ställa till några problem. 
Men du undrar kanske hur jag har gjort med färgbytena:  

- För Whirl Fine Art versionen börjar du inifrån med 653 Fauvism. När den garnkakan är slut byter du 
till ett nystan Merino Soft 651 Pissarro och virkar tills även det nystanet är slut. Då tar du Whirl Fine 
Art 658 Classicism från utsidan och fortsätter tills garnkakan är slut. Fäst trådarna och din sjal är klar.  

 

 

För Whirl versionen virkar du bara enligt mönstret tills din garnkaka är slut. 

 

 

För DK versionen virkar du enligt mönstret med det antal nystan du har valt. 
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Mönster : 

 

Whirl/DK versionen (CC)/ Whirl Fine Art och virknål 3,5mm/4,5mm/5,0mm, börja med att lägga upp 
66 lm. 

Uppläggningsvarv (AS) : 1FM i andra lm från virknålen, 1FM i varje lm. Vänd. [65FM] 

Varv 1 (RS) : 1LM (räknas inte som en m), 1FM vardera m. Vänd. [65FM] 

Varv 2 (AS) : 1LM (räknas inte som en m), *1FM i vardera nästa 9 m, 1LM, hö m, 1FM i vardera nästa 
3 m, 4LM, hö m, 1FM i vardera nästa 3 m, 1LM, hö m, 1FM i nästa m, 1LM, hö m, 1FM vardera nästa 
3 m, 4LM, hö m, 1FM vardera nästa 3 m, 1LM, hö m. Rep från * 1 ggr till. 1FM i vardera nästa 9 m. 
Vänd.  
[53FM/8 1-LMB/4 4-LMB] 

Varv 3 (RS) : 4LM (första DST), 1DST i vardera nästa 8 m, *5DST i nästa 1-lmb, hö 3 m, 1FM i nästa 4-
lmb, hö 3 m, 5DST i nästa 1-lmb, 1DST i nästa m, 5DST i nästa 1-lmb, hö 3 m, 1FM i nästa 4-lmb, hö 3 
m, 5DST i nästa 1-lmb, 1DST i vardera nästa 9 m. Rep från * 1 ggr till. Vänd.  
[4FM/8 5DST-grupper/29DST] 

Varv 4 (AS) : 1LM ( räknas inte som en m), *1FM i vardera nästa 9 m, 1LM, hö första dst i 5dst-
gruppen, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i 5dst-gruppen, 4LM, hö fm i 4-lmb på fg varv, 1REL FM 
FR vardera om nästa 4 dst i nästa 5dst-grupp, hö sista dst i 5dst-gruppen, 1LM, 1FM i nästa m, 1LM, 
hö första dst i nästa 5dst-grupp, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i 5dst-gruppen, 4LM, hö fm i 4-
lmb på fg varv, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i nästa 5dst-grupp, hö sista dst i 5dst-gruppen, 
1LM. Rep från * 1 ggr till. 1FM vardera i nästa 9 m. Vänd.  
[29FM/32REL FM FR/8 1-LMB/4 4-LMB] 

Varv 5 (RS) : 4LM (första DST), 1DST i vardera nästa 6 m, *1REL 3-DST FR vardera om nästa 2 dst på 
varv 3, hö 2 m på detta varvet, 5DST i nästa 1-lmb, 1FM i nästa 4-lmb, 5DST i nästa 1-lmb, 1REL 3-DST 
FR om dst på varv 3, hö m på detta varvet, 5DST i nästa 1-lmb, 1FM i nästa 4-lmb, 5DST i nästa 1-lmb, 
1REL 3-DST FR vardera om nästa 2 dst på varv 3, hö 2 m på detta varvet, 1DST i vardera nästa 5 m. 
Rep från * 1 ggr till. 1DST i vardera nästa 2 m. Vänd.  
[4FM/8 5DST-grupp/19DST/10REL 3-DST FR] 

Varv 6 (AS) : 1LM (räknas inte som en m), *1FM vardera i nästa 9 m, 1LM, hö första dst i 5DST-
gruppen, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i 5DST-gruppen, 4LM, hö fm i 4-lmb, 1REL FM FR 
vardera om nästa 4 dst i nästa 5DST-grupp, hö sista dst i 5DST-gruppen, 1LM, 1FM i nästa m, 1LM, hö 
första dst i nästa 5DST-grupp, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i 5DST-gruppen, 4LM, hö fm i 4-lmb 
på fg varv, 1REL FM FR vardera om nästa 4 dst i nästa 5DST-grupp, hö sista dst i 5DST-gruppen, 1LM. 
Rep från * 1 ggr till. 1FM vardera i nästa 9 m. Vänd. 

(bild för varv 6 är samma som för varv 4) 

[29FM/32REL FM FR/8 1-LMB/4 4-LMB] 
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Varv 7 (RS) : 4LM (första dst), 1DST i vardera nästa 6 m, *1REL 3-DST FR om nästa 2 rel 3-dst fr två 
varv ner, hö 2 m på detta varvet, 5DST i nästa 1-lmb, 1FM i nästa 4-lmb, 5DST i nästa 1-lmb, 1REL 3-
DST FR om rel 3-dst fr två varv ner, hö m på detta varvet, 5DST i nästa 1-lmb, 1FM i nästa 4-lmb, 5DST 
i nästa 1-lmb, 1REL 3-DST FR om nästa 2 rel 3-dst fr två varv ner, hö 2 m på detta varvet, 1DST i 
vardera nästa 5 m. Rep från * 1 ggr till. 1DST vardera 1 nästa 2 m. Vänd.  

(bild för varv 7 är samma som för varv 5, du gör endast REL 3-DST FR om reliefmaskorna hörifrån) 

[4FM/8 5DST-grupper/19DST/10REL 3-DST FR] 

Upprepa varv 6 och 7 så många ggr som du vill, se till att du har lite garn kvar så du kan göra de sista 
4 varven efter ett varv 6.  

Avslutningsvarv : 

Avslutningsvarv 1 (RS) : 1LM (räknas inte som en m), *1FM i vardera nästa 9 m, 1FM i nästa 1-lmb, 
5LM, 1FM i nästa 4-lmb, 5LM, 1FM i nästa 1-lmb, 1FM i nästa m, 1FM i nästa 1-lmb, 5LM, 1FM i nästa 
4-lmb, 5LM, 1FM i nästa 1-lmb. Rep från * 1 ggr till. 1FM i vardera nästa 9 m. Vänd. [8 5-LMB/41FM] 

Härifrån görs det inte fler upprepningar. Vill du göra fler upprepningar så virka de FM i lmb och 
maskorna enligt varven nedan. Det är inte svårt att förstå hur det ska virkas.  

Avslutningsvarv 2 (AS) : 1LM (räknas inte som en m), 1FM vardera i nästa 10 m, 4FM i nästa 5-lmb, 
hö nästa m, 4FM i nästa 5-lmb, 1FM vardera i nästa 3 m, 4FM i nästa 5-lmb, hö nästa m, 4FM i nästa 
5-lmb, 1FM vardera i nästa 11 m, 4FM i nästa 5-lmb, hö nästa m, 4FM i nästa 5-lmb, 1FM vardera i 
nästa 3 m, 4FM i nästa 5-LMB, hö nästa m, 4FM i nästa 5-lmb, 1FM vardera i nästa 10 m. Vänd. 
[69FM] 

Avslutningsvarv 3 (RS) : 1LM (räknas inte som en m), 1FM vardera i nästa 13 m, 1FM2TILLS över 
nästa 2 m, 1FM vardera i nästa 9 m, 1FM2TILLS över nästa 2 m, 1FM vardera i nästa 17 m, 1FM2TILLS 
över nästa 2 m, 1FM vardera i nästa 9 m, 1FM2TILLS över nästa 2 m, 1FM vardera i nästa 13 m. Vänd. 
[65FM] 

Avslutningsvarv 4 (AS) : 1LM (räknas inte som en m), 1FM i varje m. Klipp av garnet. [65FM] 

Fäst alla trådarna och blocka din sjal.  
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Bilder : 

Bilderna är numrerade enligt varven. Bild nummer 1 är alltså varv 1 osv. 

 

Nålarna på bild 2 och 4 visar lmb i mönstret. Eftersom det är en ganska mörk garnfärg kan det vara 
lite svårt att se. Du ser bara en mönsterupprepning på bilderna. 
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Nålarna på varv 5 visar runt vilka maskor du ska göra reliefmaskor. 
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Bilder på avslutningsvarven : 
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Diagram : 

 

 

 

 

 

 

Färg 1 : Huvudmaskorna i mönstret förutom upprepningarna.  

Färg 2 : Mönsterupprepningar på varvet. 
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Ett stort tack till min testvirkare:   

Anja Roseboom – www.instagram.com/dutchsilence 

 

Svensk översättning: 

Anna Nilsson - www.instagram.com/annavirkpanna 

  

Design av:  the guy with the hook – 2020 

                         https://theguywiththehook.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

Alla rättigheter till detta mönstret är mina. Vänligen kopiera eller dela inte detta monster. Om så sker 
kommer designern vidta juridiska åtgärder. Sedan starten av 2019 använder jag de internationella 
copyrightlagarna som gäller för alla länder i världen. Detta inkluderar även länder som inte godkänt 
dessa lagar. Eftersom det de sista månaderna och även år har blivit vanligare att designers får sina 
mönster stulna (även mina) har jag inget annat val än att skärpa till användningen för mina mönster. 
Upptäcker jag att mina mönster delas i diverse Telegram/Whatsapp grupper, sociala medier, gömda 
grupper eller webbsidor kommer jag vidta lagliga åtgärder mot dessa missbruk. 

Detta är ett gratismönster så du får dela det med dina vänner och familj. Du får däremot inte 
använda det till kommersiella verksamheter utan min tillåtelse. Vänligen kontakta mig om du önskar 
använda mönstret för lektioner, klasser eller annat sätt där försäljning ingår.  

Du får sälja färdiga alster gjorda från detta mönstret. Jag skulle uppskatta om du taggar mig eller 
nämner mig som designer när du visar dina pågående eller färdiga projekt. Vänligen använd 
#kyotowrap på sociala medier för att visa mönstret med en enkel sökning. 

Sist men inte minst, tack så mycket för att du har virkat mitt mönster. Jag har lagt ner mycket tid, 
kreativitet och energi på detta mönstret, varje sak som skapas från det gör det hela värt det. 

The guy with the hook a.k.a. Mark Roseboom 


