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Emelie väskan 
Av Pysselofix – Helena Molinsky 
 

 
 
 

Garn: Scheepjes Bloom, 3 nystan á 50g. 
Nål: 5mm 
 
 
Maskor och förkortningar 
 
lm - luftmaska 
sm - smygmaska 
fm - fast maska 
hst - halvstolpe 
st - stolpe 
dst - dubbelstolpe 
lmb - luftmaskbåge 
hö 1m - hoppa över en maska 
 
 
 
6lm, 1sm i första maskan för att forma en ring.  
 
1: 3lm, 20dst om ringen, hö de tre luftmaskorna i varvets början, 1sm i första dubbelstolpen.  
 
2: 4lm, (1dst, 1lm) x19.  
Avsluta med 1sm i den tredje av de fyra luftmaskorna i varvets början.  
 



 
 

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

3: 3lm, 2dst om lmb (1dst i nästa maska, 2dst om lmb) x19.  
Avsluta med 1sm i den tredje luftmaskan i varvets början.  
 
4: 4lm, hö 1 m (1dst i nästa maska, 1lm, hö 1m) x29.  
Avsluta med 1sm i den tredje av de fyra luftmaskorna i varvets början.  
 
Från och med nu kommer cirkelns kanter luta inåt och arbetet blir som en skål.  
 
5: 3lm, (1dst om lmb, 1dst i nästa maska, 1dst om nästa lmb, 1dst i nästa maska, 2dst om 
nästa lmb, 1dst i nästa maska) x9.  
1dst om lmb, 1dst i nästa maska, 1dst om nästa lmb, 1dst i nästa maska, 2dst om nästa lmb.  
Avsluta med 1sm i den tredje luftmaskan i varvets början.  
 
6: 4lm, hö 1m, (1dst i nästa m. 2lm, hö 1m, 1dst i nästa maska, 1lm.) x17.  
Avsluta med 1sm i den tredje av de fyra luftmaskorna i varvets början.  
 
7: 3lm, 1dst om nästa lmb, (1dst i nästa maska, 2dst om nästa lmb, 1dst i nästa maska, 1dst 
om nästa lmb) x17.  
Avsluta med 1sm i den tredje luftmaskan i varvets början.  
 
8: 4lm (hö 1m, 1dst i nästa maska, 1lm) x43 
Avsluta med 1sm i den tredje av de fyra luftmaskorna i varvets början.  
 
9: 3lm, 1dst om nästa lmb (1dst i nästa maska, 1dst om nästa lmb) x43 
Avsluta med 1sm i den tredje luftmaskan i varvets början.  
 
10–16: Upprepa varv 8 och 9.  
 
17–20: 1lm, 1hst i resterande 87maskor.  
Avsluta med 1sm i luftmaskan i varvets början.  
 
21: 4lm, hö 3m, 1fm (3lm, hö 3m, 1fm) x20. 3lm, hö 3m.  
Avsluta med 1sm i första luftmaskan i varvets början.  
 
22: 1sm om lmb, 1lm, 3hst om samma lmb. (4hst om nästa lmb) x21.  
Avsluta med 1sm i luftmaskan i varvets början.  
 
23: 1lm.  
Vänd arbetet och virka resterande av varvet från avigsidan.  
(1st, 1sm) x44.  
Klipp av och fäst garnet.  
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Axelband - gröna väskan 
 
Gör 102lm.  
 
1: 1st i fjärde maskan från nålen, 1st i samtliga maskor.  
 
2: 1lm. (1st, 1sm) x50.  
 
1lm, vrid arbetet 90 grader åt höger, 1sm om lmb. Vrid arbetet åter 90 grader åt höger och 
fortsätt virka längst undersidan på arbetet.  
 
3: 1sm i första maskan, 1lm. (1st, 1sm) x50.  
 
Klipp av tråden. Sy fast båda änder av bandet på insidan av överkanten på väskan med ett 
jämnt mellanrum.  
 
 
 

 
 
 
Axelband - grå väskan.  
 
Gör 5lm.  
 
1: 1fm i andra maskan från nålen. 3fm. Vänd.  
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2: 1lm, 4fm. Vänd.  
 
Upprepa varv två till önskad längd, jag gjorde 70 varv. Tänk på att banden tänjer ut sig och 
blir längre efter lite användning.  
 
Gör tre till på samma sätt. Sy fast ena änden av varje band i kanten på väskan, med jämna 
mellanrum. Sätt ihop bandel, två och två, med en knut i andra änden. Skulle banden blivit för 
långa efter en tids användning kan du alltid göra en knut med alla fyra band strax nedanför 
de första knutarna. 
 
 
 

 
 
 
Knytband 
 
Gör 140lm (eller det antal du tycker blir en bra längd) och klipp av tråden. Trä den mellan 
hålen på varv 21. 
 
 
 
 

Varken mönstret eller bilderna får kopieras, delas eller publiceras någon annanstans. Det är 
ditt att använda för provat 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. 

 

 


