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PORTOBELLO ROAD 

Design: Titti Stenke @diwybytitti 

Mönster för privat bruk. Om du önskar använda mönstret på annat sätt är du välkommen att 

kontakta Titti på www.virrkpannan.gmail.com 

 

Garn: Scheepjes Whirl 1 nystan, ca 215g 

Alternativ: Viking bambino,  

Virknål: 3,5 mm 
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Inspirationen till denna sjal kom under min semestervistelse i London. En promenad längs 

Portobello road med de vackra olikfärgade husen sida vid sida, som olikfärgade block. Så 

lika, men ändå så olika. 

   

Den första bilden är virkad i vikings supermjuka bambino, randat i 4 olika färger, den andra 

är virkad i Scheepjes whirl, det underbara garnet med sina unika färgskiftningar. 

 

Förkortningar: 

m= maska 

fm= fastmaska 

lm= luftmaska 

hst= halvstolpe 

st= stolpe 

relst framifrån= reliefstolpe framifrån. Istället för att göra 1 st i en st från föregående varv, 

görs relst med omtag runtom st från föregående varv. Du sätter in virknålen från framsidan 

och virkar runt stolpen. 

lmb= luftmaskbåge 

**= betyder att du ska upprepa det som står mellan stjärnorna angivet antal gånger. 
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Mönster: 

Om du virkar med whirl, börja med att lägga undan 5-6 g garn som du senare ska virka 

spetskanten med, så kanten blir i samma färg. 

Lägg upp 71 lm med virknål 3,5 

1. Virka 1 st i den 4:e lm från nålen, virka 1 st i vardera lm, = 69 st 

2-4. 69 st 

5. 1 lm, 1 fm i vardera av de 2 första st, 4 lm, hö 2 st, *1 fm i nästa st, 4 lm, hö 2 st*, upprepa 

** och avsluta varvet med 1 fm i vardera av de två sista st. 

6. 3 lm, 1 st, 2 lm,* 1 fm om lmb, 4lm*, upprepa ** tills du gjort 1 fm om den sista lmb, 

avsluta då varvet med 2 lm och 1 st i vardera av de 2 sista m. 

7. 1 lm, 1fm i vardera av de 2 första st, 4 lm, 1fm om den första 4-lmb, *4 lm, 1fm om lmb*, 

upprepa** tills du gjort 1fm om den sista 4-lmb, 4lm, 1fm i vardera av de två sista st. 

 8. 3 lm, 1st i nästa maska,* 3 st om lmb*, upprepa ** tills du har 1 lmb kvar, 2 st om den 

sista lmb och 1 st i vardera av de sista 2 m. 

9. 3 lm, 1 st i vardera st. =69st. 

10. 2 lm, *1 relst framifrån*, upprepa ** tills du har 1 maska kvar på varvet och avsluta med 

1 hst. = 69 maskor. 

11. 3 lm, 1 st i vardera maska. 

12. 3 lm, 1 st, *hö 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2 m, 1 st i nästa m*, upprepa ** tills du 

har 7 m kvar på varvet, hö 2 m, (3st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2m, avsluta med 1 st i vardera 

av de 2 sista m. 

13-16. 3 lm, 1st, *(3 st, 2 lm, 3 st) i lmb, 1st i st*, upprepa tills du har 1lmb kvar, (3 st, 2 lm, 

3 st) om lmb, avsluta varvet med 2st. 

17. 3lm, 1 st, 2 lm, *1 fm om lmb, 2lm, 1 st i st, 2 lm*, upprepa ** tills du har 1 lmb kvar, 1 

fm om lmb, 2 lm, 2 st. 

18. 3 lm, 1 st, 2 st om lmb, 1st i fm, *2 st om lmb, 1st i st, 2 st om lmb, 1st i fm*, upprepa ** 

tills du har 1lmb kvar, 2 st om lmb, 2 st. 

19. 3lm, 1st i vardera st. 
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20. 2 lm, *1 relst framifrån*, upprepa ** tills du har 1 maska kvar på varvet och avsluta med 

1 hst. 

21. 3 lm, 1st i vardera st. 

22. 1 lm, 1 fm i vardera m. 

23-30. 1 lm, 1 fm,* (1 fm, 2 st) i nästa m, hö 2 m*, upprepa ** och avsluta varvet med 2 fm. 

31. 1 lm, 1 fm i vardera m. 

32-33. 3lm, 1st i vardera m. 

34. 2 lm, *1 relst framifrån*, upprepa ** tills du har 1 maska kvar på varvet och avsluta med 

1 hst. 

35. 3 lm, 1 st i vardera m. 

36. 1 lm, 1 fm i vardera m. 

Upprepa varv 5-36 totalt 6 gånger. Virka därefter varv 5-9 en gång till. Upprepa varv 9 två 

gånger till och därefter 1 varv fm. Nu ska vi virka en spetskant. 

 

Spetskant: 

1. 3 lm, 1 st, *hö 2 m, (3 st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2 m, 1 st i nästa m*, upprepa ** tills du 

har 7 m kvar på varvet, hö 2 m, (3st, 2 lm, 3 st) i nästa m, hö 2m, avsluta med 1 st i vardera 

av de 2 sista m. 

2-3. 3 lm, 1st, *(3 st, 2 lm, 3 st) i lmb, 1st i st*, upprepa tills du har 1lmb kvar, (3 st, 2 lm, 3 

st) om lmb, avsluta varvet med 2st. 

Ta fram garnet som du sparat undan och virka en spetskant på den andra ändan av halsduken. 

Börja från rätsidan och virka spetskanten varv 1-3. 
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