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Summerponcho “Ocean breeze” 

Storlekar: S/M, L/XL  

Garn: Pingo doceur 4, stl S/M 7 nystan, stl L/XL 8 nystan  

I mönstret visas färg ciel.  

Virknål nr 4,5 till ponchon och virknål nr 3 till spetsen i halsringningen  
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Poncho:  

Snäckmönstret kommer att ge 16 hela snäckor på bredden i båda stl. Se diagram 1 nedan.  

Lägg med virknål 4,5 upp 86 lm.  

1. Virka 1st i 8:e lm från nålen, 3lm, 1st i samma lm som den förra, 1lm, hoppa över 4lm, i 

nästa lm virkas *(1st, 3lm, 1st, 1lm), hoppa över 4 lm*, upprepa ** varvet ut och avsluta med 

1 st i den sista lm.  

2. 3lm, *7 st om lm-bågen mellan stolparna*, upprepa ** varvet ut och avsluta med 1 st i 3:e 

lm.  

3. 4lm, i den 4:e st virkas *(1st, 3lm, 1st, 1lm)*, upprepa ** varvet ut och avsluta med 1 st i 

den 3:e lm.  

4. 3lm, *7 st om lm-bågen mellan stolparna*, upprepa ** varvet ut och avsluta med 1 st i 3:e 

lm.  

Upprepa varv 3 och 4 tills du virkat (S/M) ca 118 cm, d v s 44 snäckor på längden, L/XL ca 

129 cm d v s 48 snäckor på längden.  

Diagram 1. 
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Vik ihop arbetet enligt bild 1, ena sidans kortända mot andra sidans långända, ca 47 cm in, sy 

ihop.  

Bild 1.  

 

Halsringning:  

1. Virka 1 varv fm runt halsringningen med virknål 4,5. Börja mitt bak och virka 3fm i 

varannan lm-båge och 2fm i varannan. (Du ser att ena varvets lm-båge är lite bredare än det 

andra varvets, i den bredare virkas 3fm och i den smalare 2fm). I V-ringningen mitt fram 

virkas först 1 fm i sista lm-bågen före sömmen, 3 fm tillsammans: (1 i lm-bågen före 

sömmen, 1 i sömmen mitt fram och 1 i nästa lm-båge efter sömmen), 1 fm i samma lm-båge 

som den sista av de 3 fm tillsammans, därefter fortsätter du runt på samma vis som innan med 

2 fm i de mindre lm-bågarna och 3 fm i de större, avsluta med 1 sm. 

2. 1lm, virka 1fm i varje fm, i v-ringningen fram virkas de 3 mittersta fm ihop tillsammans, 

avsluta varvet med 1 sm. 

3. Spetskant: Byt till virknål nr 3. 1lm, *1fm, 3lm, 1st i den 3:e lm från nålen, hoppa över 

2fm, 1fm i nästa m*, Upprepa ** varvet ut och avsluta med 1sm.  

Nederkanten: 

Första st i varje varv byts ut mot 3lm, varje varv avslutas med 1 sm.  

1. Börja mitt bak, Virka 3st i varannan lm-båge och 2 st i varannan på samma vis som i 

halsringningen, när du kommer fram till sömmen går du över till att virka fm istället. *Hoppa 

över 1st, virka 1fm i följande 5st, hoppa över 1 st* Upprepa ** tills du kommer fram till sista 

lm-bågen som blir hörnet mitt fram, virka i lm-bågen 2st, 3lm, 2st, därefter fortsätter du att 

virka varannan lm-båge 3 st och varannan 2st, tills du kommer till platsen mitt bak där du 

började. 
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2. 1st i varje st. I lm-bågen mitt fram virkas 2st, 3lm, 2st. 

3. 1st i varje st. I lm-bågen mitt fram virkas 2st, 3lm, 2st.  

4. 1fm i varje st, i lm-bågen mitt fram virkas 4fm.  

Fransar:  

Klipp trådar i önskad längd, jag klippte dem 26 cm långa, trä 2 trådar i varannan fm, slå en 

knut om dem. Jämna till kanten och klipp så alla fransar blir lika långa. 
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