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MÖNSTER TILL DRÖMFÅNGARE   

AV PYSSELOFIX  

 

Garn och material från www.favoritgarner.se 

 

Garn: Scheepjes Catona bomullsgarn. Välj antal nystan efter hur många färger du önskar. Till 

drömfångaren på bild behövs 2 nystan.  

 

Virknål: 2,5mm  

 

Metallring: 20-30 cm. Om du tar en större ring för att vara säker på att den inte blir för liten 

så kan du fästa mandalan snyggt genom att virka lm mellan ring och spetsar på mandalan. 

Utseendet blir snyggt och lite som ”spindelväv” i den yttre delen. Du kan också virka in 

metallringen om du vill ha den i samma färg som mandalan. 

 

Material till fjädrar: Garn Catona, ståltråd, lim, sax och ev pärlor.  

http://www.pysselofix.com/
http://www.favoritgarner.se/
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Info 

Första stolpen på ett varv ersätts med tre luftmaskor om inget annat anges och en fastmaska 

med en luftmaska. 

Förkortningar 

sm = smygmaska 

fm = fastmaska 

st = stolpe 

lmb = luftmaskbåge 

puff: [omslag, stick ned nålen om lmb och hämta garn] x3, omslag och dra garnet genom 

nålens alla öglor. Lås den med 1lm. 

första puff: Gör öglan lika hög som en stolpe, [omslag, stick ned nålen om lmb och hämta 

garn] x2, omslag och dra garnet genom nålens alla öglor. Lås den med 1lm 

2hst tills = 2 halvstolpar tillsammans: omslag, ner igenom nästa stolpe, omslag och tillbaka, in 

i nästa stolpe, omslag och tillbaka, omslag och igenom tre av nålens öglor, omslag och 

igenom de två återstående öglorna 

picot: 3lm, 1sm i första luftmaskan 

Mönster mandala 

Gör 4lm, slut till en ring med 1sm. 

1: (1st, 1lm) x10. Avsluta med 1sm i varvets första stope.  

2: 1sm till lmb, 5lm, 1st om samma lmb, (om nästa lmb 1st, 2lm, 1st) x9. Avsluta med 1sm i 

tredje luftmaskan på varvets början.  

3: 1sm om lmb, 1 första puff om lmb,3lm, hoppa över en maska, 1sm i nästa, 3lm. (1puff om 

lmb, 3lm, hoppa över en maska, 1sm i nästa, 3lm) x8, 1puff, 3lm, 1sm i smygmaskan som 

avslutade förra varvet, 3lm. Avsluta med 1sm i toppen på varvets första puff.   

4: 6lm, (1fm i toppen på nästanpuff, 5lm)x9, 5lm. Avsluta med 1sm i den första luftmaska i 

varvets början. 

http://www.pysselofix.com/
http://www.favoritgarner.se/
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5: 3lm, (5st om lmb, 1st i nästa maska)x9, 5st om lmb. Avsluta med 1sm i den 

tredje luftmaskan i varvets början. 

6: 6lm, 1st i samma maska som förra varvets avslutande smygmaska. (Hoppa över 2 maskor, 

1st, 3lm, 1st i nästa) x19. Avsluta med 1sm i tredje luftmaskan i varvets början.  

7: 1sm om lmb, 1 första puff om lmb, (5lm, 1puff om nästa lmb) x19. 5lm. Avsluta med 1sm i 

toppen på varvets första puff.  

8: 1sm om lmb, (3fm om lmb, 3lm) x 20. Avsluta med 1sm i varvets första fasta maska.  

OBS! Vänd arbetet, 1sm om lmb. Vänd tillbaka.  

9: 3lm, 1st om samma lmb, 3lm, Hoppa över 1 maska, 1fm i nästa (den mittersta på lmb), 

3lm.  (2st om lmb, 3lm, hoppa över en maska, 1sm i näst maska, 3lm) x19. Avsluta med 1sm i 

tredje luftmaskan i varves börja. 

10: 2lm, 1hst i nästa maska, 6lm,  (2hst tills, 6lm) x19. Avsluta med en smygmaska i toppen 

i början på varvet.  

11: (5lm, 1st om lmb, 1 picot, 5lm, 1sm i toppen på de ihopvirkade halvstolparna) x20. 

 

Då är din mandala klar. Nu är det dags för fjädrarna.  
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GARNFJÄDRAR  

 

Om du använder dig av min beskrivning för att göra egna fjädrar och lägger upp ett foto på något 

socialt media, uppskattar jag att du hänvisar till mitt mönster. Tagga mig, @pysselofix, gärna i 

dina foton så att jag får se dina fjädrar. Det vore riktigt roligt!  

 

Material 
– Garn Catona från www.favoritgarner.se 
– Ståltråd 
– Sax 
– Lim 
Ev pärlor 

http://www.pysselofix.com/
http://www.favoritgarner.se/
http://www.gicona.com/
https://pysselofix.wordpress.com/mentions/pysselofix/
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1: Kapa en bit ståltråd, något längre än den önskade längden på fjädern och vira garnet, som du 

fuktat med lim, runt ståltråden. 

2: Klipp garnet i ca 10 cm långa bitar. (Längd beror helt på hur bred du vill ha fjädern.) För att det 

ska gå snabbt och enkelt brukar jag vira tråden runt en lagom stor bit kartong. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3: Knyt trådarna, en efter en, med en vanlig enkel knut runt ståltråden. Försök att få de så tätt intill 
varandra som möjligt. 
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4: Blanda lim med vatten och doppa ner fjädern. 

5: Vrid ur och lägg den på ett plant underlag. (Jag har klätt in en bok med plastfolie.) ”Kamma” 

den så att trådarna ligger bredvid varandra. Låt torka. 

 
 

 

6: Klipp runt fjädern och skapa önskad form. 
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Nu är det bara att montera ihop din drömfångare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna design är skapad av Pysselofix och är ett samarbete med Favoritgarner och Gicona. 

 
♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥  

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 
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Länk till garnpaket inklusive mönster: www.favoritgarner.se 

Länk till endast mönster: www.gicona.com 
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