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Midnight walk sjal
Av Pysselofix – Helena Molinsky 

Garn från www.favoritgarner.se
Scheepjes Whirl, nr 767 - 1 nystan och Scheepjes Whirlette, 866 - 1 nystan. 
Virknål: 3,5mm 

Information 

• Efter varje varv vända arbetet.

• Alla relifhalvstolpar görs framifrån.

• Sjalen mäter drygt 190 cm längst överkanten och 90 cm från överkant ner till spetsen,
utan fransarna inräknade.

• Sjalen är gjord med 23 upprepningar av mönstret och under sista upprepningen tog
Whirlen slut och jag fick övergå till Whirletten och det är även av den jag gjort
fransarna.

• Till de beskrivande bilderna i mönstret är garnet Nova från Järbogarn använt, i
nyanserna 48018 och 48019.

Maskor och förkortningar 

lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
hst – halvstolpe 
relhst – relifhalvstolpe 



 
 

 
©Pysselofix – Helena Molinsky 2018 pysselofix.com pysselofix@gmail.com 

st - stolpe 
lmb - luftmaskbåge 
hö 2m - hoppa över två maskor 
 
 
 
Mönster 
 
1: 5lm, 1sm i första maskan för att forma en cirkel. 3lm, 4st om ringen, 3lm, 5st om ringen.  
 

    
 
 
2: 2lm, hö första maskan, 4relhst, 2hst om lmb, 2lm, 2hst om samma lmb, 4relhst, 1hst i den 
sista av de tre luftmaskorna som började förra varvet.  
 

          
 
 
3: 1lm, 1fm i första maskan, (4lm, hö 2m, 1fm i nästa maska) x2. 4lm, 1fm om lmb, 4lm, (1fm 
i nästa maska, 4lm, hö 2m) x2. 1fm i nästa maska.  
(På detta varv virkas inte någon maska i de två luftmaskorna som startade förra varvet.) 
 

       
 
 
4: 4lm, 2fm om lmb, (2lm, 2fm om nästa lmb) x2. 3lm, 2fm om nästa lmb (2lm, 2fm om nästa 
lmb) x2. 2lm, 1hst i den sista fasta maskan på varvet.  
 



 
 

 
©Pysselofix – Helena Molinsky 2018 pysselofix.com pysselofix@gmail.com 

       
 
 
5: 3lm, 2st i första maskan, 2st om nästa lmb (2st, 1st om nästa lmb) xUpprepa till och med 
lmb innan spetsen. 2st, 2st+3lm+2st om spetsen. 2st (1st om nästa lmb, 2st) xUpprepa till 
och med näst sista lmb på varvet. 2st om sista lmb, 2st i den tredje av de fyra luftmaskor 
som startade förra varvet.  
 

           
 
 
6: 2lm, 1relhst om första maskan. 1relhst om samtliga maskor fram till spetsen. 
2hst+2lm+2hst om lmb. 1relhst om samtliga maskor varvet ut. Avsluta med 1hst om de tre 
luftmaskorna dom startade förra varvet följt av 1hst i andra av de tre maskorna.  
 

    
 
 
7: 1lm, 1fm i första maskan. (4lm, hö 2m, 1fm i nästa maska) xUpprepa till två maskor 
återstår innan spetsen. 4lm, 1fm om lmb, 4lm, hö 1m, 1fm i nästa maska. (4lm, hö 2m, 1fm i 
nästa maska) xUpprepa varvet ut, den sista maskan görs i den andra av de två luftmaskor 
som startade förra varvet.  
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8: 4lm (2fm om nästa lmb, 2lm) xUpprepa tills en lmb innan spetsen återstår. 2fm om lmb, 
3lm - över spetsen - (2fm om nästs lmb, 2lm) xUpprepa varvet ut. Avsluta med 1hst i den 
fasta maskan i slutet av varvet.  
 

 
 
 
Upprepa varv 5–8 tills sjalen uppnår önskad storlek.  
 
 
 
 
Fransar 
 
Klipp till 25cm långa garntrådar. Fäst dem, tre tillsammans, runt luftmaskbågarna på sista 
varvet, se bilderna nedan för närmare beskrivning. 
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Varken mönstret eller bilderna får kopieras, delas eller publiceras någon annanstans. Det är 
ditt att använda för privat bruk. 

Lägger du upp en bild någonstans på något du skapat efter något av mina mönster 
uppskattar jag att du hänvisar till vem mönsterskaparen är och vart mönstret går att hitta, 
www.pysselofix.com. 

Jag finns som Pysselofix både på Instagram och Facebook. Tagga mig gärna i bilden och 
använda #pysselofix och/eller #patternbypysselofix så att jag kan få ta del av den. 
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