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BRAMBLE COCTAIL 
 

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 

 

 
 

Garnåtgång:  

Originalgarn: Scheepjes whirl, whirl ombre eller woolly whirl, 1 nystan. 

Katia silky lace, 4 nystan 

Katia Stella, 2 nystan 

Svarta fåret baby, 10 nystan (25 grams) 

Svarta fåret baby merino, 10 nystan (25grams) 

 

Virknål: 3,5 mm 
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Design: Bramble coctail är en triangelformad sjal, lite mer avlång som på figuren nedan. Den 

virkas nedifrån spetsen och upp. Mönstret upprepas på samma vis genom hela sjalen och 

därför visas bara de första varven. Sjalen blir finast om du blockar den när du är klar, då 

sträcks mönstret ut och blir mer framträdande. 

 

Mått: ca 180 cm längs över kanten och 105 cm på sidan, inklusive spetskanten. 58cm tvärs 

över 

   
 

 
 

Virkförklaringar: 

 

Lm= luftmaska 

Fm= fastmaska 

St= stolpe 

Hst= halvstolpe 

Dst= dubbelstolpe 

Relfm= gör fm runtom st, istället för genom maskbågen. 

3 st tills= virka 1 st, men vänta med sista genomdraget, virka 3 st till på samma vis, men 

vänta med det sista genomdraget, gör ett omslag och dra tråden genom alla öglor. På så vis 

har du virkat ihop 3 st till en maska. 
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1. 7 lm, 1 st i den 7:e lm från nålen räknat. (= den sista lm) 

 

     
 

 

 

2. 1 sm till lmb, 2lm, 2st tills, *1lm, 3 st tills *, upprepa ** 2 ggr till så du har 4 stolpgrupper 

med 1 lm mellan varje. 
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3. 7 lm, 1 st i den 7:e lm från nålen, 1 lm, *3 st tills om lmb, 1lm*, upprepa ** ytterligare 

2ggr, (1st, 3 lm, 1 dst) i den andra lm som bilden visar. 
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4. 1 sm till lmb, 2lm, 2st tills, *1lm, 3 st tills *, upprepa ** 2 ggr till så du har 4 stolpgrupper 

med 1 lm mellan varje, 1lm, 3 st tills i lmb mellan första och andra stolpgruppen, 2lm, 3 st 

tills mellan den andra och den tredje stolpgruppen, *1lm, 3 st tills *, upprepa ** 3 ggr till, så 

du har 4 stolpgrupper i sista lmb. 
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5. 7 lm, 1 st i den 7:e lm från nålen, 1 lm, *3 st tills i lmb, 1 lm*, upprepa ** 2 ggr till så du 

har virkat totalt 3 stolpgrupper, hoppa över 1 lmb. Om nästa 2-lmb görs (1 st, 3 lm, 1 st, 1 lm), 

hoppa över 1 lmb, om nästa lmb virkas *3 st tills, 1 lm*, upprepa ** 2 ggr till, (1 st, 3 lm, 1 

dst) i den andra lm, som visat tidigare. 

 

   

  
 

Därefter fortsätter du virka varv 4-5 tills du virkat totalt 15 hela björnbär, räknat från spetsen 

rakt upp. Avsluta efter ett varv 4. 
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Nu är det dags att virka kanten. Den består av 3 varv. 

 

1. Virka 4 st i hörnet, (4 st, 2 lm, 4 st) om varje lmb ner till toppen. I lmb i toppen virkas (4 st, 

3 lm, 4 st), därefter (4 st, 3 lm, 4 st) i lmb längs nästa kant, 4 st uppe i hörnet. 
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2. 3lm, 3 st i den första st, 1 st mellan stolpgrupperna, *(4 st, 2 lm, 4 st) i lmb*, upprepa ** 

längs hela sidan, i toppen virkas (5 st, 3 lm, 5 st), sedan längs sidan *(4 st, 2 lm, 4 

st)*,upprepa** och avsluta med 4 st i den sista st. 

 

   
 

3. 1 lm, 1 fm i vardera av de första 4 st, 1 relfm framifrån om st, *1 fm om vardera av följande 

4 st, 1fm, 1 lm, 1 fm i lmb, 1 fm om vardera av följande 4 st, 1 relfm om st*, upprepa ** tills 

du kommer ner till toppen, 1fm i vardera av de 5 st, 1fm, 1 lm, 1 fm i lmb, 1 fm i vardera av 

följande 5 st, 1 relfm framifrån om st, *1 fm om vardera av följande 4 st, 1fm, 1 lm, 1 fm i 

lmb, 1 fm om vardera av följande 4 st, 1 relfm framifrån om st*, upprepa** längs hela sidan 

och avsluta med 1 fm i vardera av de sista 4 st. 
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