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Honey Bee sjal (halsduk på sid 4-5) 
Av Pysselofix – Helena Molinsky 

 

        
 

 
 
Gul = Scheepjes Spirit 
Turkos = Svarta Fåret Soft Lama Fine 
Lila = Scheepjes Whirl 
 
Samtliga garner finns hos www.favoritgarner.se 
 

http://www.pysselofix.com/
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Garn från Favoritgarner.se 

Spririt: 3 nystan  

Soft Lama Fine: 3 nystan  

Whirl / Whirl Ombré: 1 nystan  

 
Stickor: 4 mm rundsticka, 80cm 
 
Mått: Med 24 upprepningar av mönstret i Spirit och med 22 upprepningar i garnet Soft Lama 
Fine blev sjalen 195 cm bred i överkant. Jag avslutade efter varv 12 under min sista 
mönsterupprepning.  
 
Ett tips är att sätta en markör i den kant på sjalen där ökningarna görs, på så sätt kommer 
man lättare ihåg dem. 
 
Maskor och förkortningar 
 
L1mgf - lyft en maska med garnet framför arbetet 
 
rm - rät maska 
 
öka - ökar maska genom att sticka i både främre och bakre maskbågen 
 
m - maskor 
 
2 rm tills - sticka 2 räta maskor ihop 
 
omsl – omslag 
 
 
Mönster 
 
Lägg upp 4 maskor.  
 
1–3: L1mgf, 3 rm.  
4: L1mgf, 1rm, ök, 1rm.  
5: L1mgf, 4rm.  
6: L1mgf, 2rm, ök, 1rm.  
7: L1mgf, rm varvet ut. 
8: L1mgf, rm till 2m återstår, öka, 1rm.  
9: L1mgf, rm varvet ut. 
10: L1mgf, rm till 2m återstår, öka, 1rm.  
11: L1mgf, rm varvet ut. 
12: L1mgt, rm till 2m återstår, öka, 1rm.  
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13: L1mgf, *omsl, 2rm tills.* upprepa till 2m återstår, 2rm.  
14–18: Upprepa v 8–12 
19: L1mgf, *omsl, 2rm tillsm* upprepa tills 1m återstår, 1rm.  
 
Upprepa varv 8–19 tills sjalen uppnått önskad längd. Varje upprepning ökar antalet maskor 
med sex.  
 
Se till att avsluta arbetet på varv tolv för ett finare och jämnare avslut. Maska av väldigt löst, 
använd gärna en större sticka, och blocka sedan sjalen.  
 
Ett fint avslut är att göra några tofsar att tillsammans med några pärlor fästa i sjalens 
spetsar. Här har jag använt träpärlor men glaspärlor är ett bättre alternativ om man redan 
på förhand vet att sjalen kommer tvättas flera gånger.  
 

       
   Scheepjes - Spirit 

 

                  
 
               Svarta Fåret - Soft Lama Fine        Scheepjes - Whirl 
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Honeybee scarf 
Av Pysselofix - Helena Molinsky 

 
 

 
 
Garn från Favoritgarner.se 
 2 nystan Spirit från Scheepjes 
 
Stickor: 4mm 
 
Mått: Med 61 upprepningar av mönstret mäter den 150 cm på längden och är 30 cm bred. 
 
Halsduken kan antingen bäras som den är, genom att linda den runt halsen eller sys ihop i 
kortsidorna till en lång tub som även den viras ett par varv runt halsen. Väljer man att inte sy 
ihop den är fransar på kortsidorna en fin detalj.  
 
Maskor och förkortningar 
 
L1mgf - lyft en maska med garnet framför arbetet 
rm - rät maska 
öka - ökar maska genom att sticka i både främre och bakre maskbågen 
m - maskor 
2 rm tills - sticka 2 räta maskor ihop 
omsl – omslag 
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Mönster 
 
Lägg upp 45 maskor. 
1: 45 rm. 
2-6: L1mgf, 44 rm. 
7: L1mgf, 2rm, *omsl, 2 rm tills* upprepa tills två maskor återstår. 2 rm. 
 
Upprepa varv 2-7 61 gånger eller till önskan längd. Avsluta sista upprepningen på varv 6 
innan avmaskning. 
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För vackrast slutresultat, glöm inte att blocka ditt arbete. Blockning gör mönstret mer 
framträdande och det blir jämnt och vackert då vridna kanter och ojämnheter 
försvinner. När du tvättar dina alster, följ alltid garnets tvättråd och undvik sköljmedel. 
 
Tänk på att det ligger mycket arbete bakom en design så vi skulle bli mycket glada 
om du använder följande taggar och länkar till mönstret. Då kommer vi också hitta 
dina fina varianter.  
 
Hashtags: #pysselofix  #favoritgarner  #gicona 
Facebook & Instagram: @pysselofix @favoritgarner @giconapatterns 
 
Länk till mer inspiration från Pysselofix: www.pysselofix.com 
Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 
Länk att dela för endast mönster: www.gicona.com 
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