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Puffy stripe rutan 
av Pysselofix – Helena Molinsky 
 
 
 

 
 
 
 
Garn: Scheepjes Cahlista 
 
Nål: 4,5mm 
 
Mått: 12cm x 12cm (utan varv 6) 
 
 
 
Maskor och förkortningar 
 
sm – smygmaska  
lm – luftmaska  
st – stolpe 
hö – hoppa över  
m – maska  
lmb – luftmaskbåge 
Puff – (omslag, för nålen under luftmaskbågen och gör ett till omslag bakifrån, dra 
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tillbaka till framsidan.) Upprepa tre gånger totalt och du har sju öglor på nålen. Gör 
ett omslag och dra igenom alla nålens öglor.  
Start Puff – gör öglan som befinner sig på nålen lika lång som en normal puff. 
Fortsätt som en normal puff. 
 
 
 
Mönster 
 
 
4lm, 1sm i första maskan för att forma en ring.  
 
1: 2lm, 2st, 3lm (3st, 3lm) x3. 
Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i början på varvet. 
 
 
2: 2lm, 2st, 2st om lmb, 3lm, 2st om samma lmb. (3st, 2st om nästa lmb, 3lm, 2st om 
samma lmb) x3. 
Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i början på varvet. 
 
 
3: 3lm (hö 1m, 1st, 1lm) x2. 1st om lmb, 3lm, 1st om samma lmb, 1lm.  
(1st, 1lm, hö 1m) x4. 1st om lmb, 3lm, 1st om samma lmb, 1lm.  
(1st, 1lm, hö 1m) x4. 1st om lmb, 3lm, 1st om samma lmb, 1lm.  
(1st, 1lm, hö 1m) x4. 1st om lmb, 3lm, 1st om samma lmb, 1lm. 1st, 1lm.  
Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i början på varvet. 
 
 
4: 1sm till nästa lmb. 1 start puff, 1lm (1puff om nästa lmb, 1lm) x2. 
Om hörnet görs 1puff, 3lm, 1puff, 1lm.  
(1puff om nästa lmb, 1lm) x5. Om hörnet görs 1puff, 3lm, 1puff, 1lm.  
(1puff om nästa lmb, 1lm) x5. Om hörnet görs 1puff, 3lm, 1puff, 1lm.  
(1puff om nästa lmb, 1lm) x5. Om hörnet görs 1puff, 3lm, 1puff, 1lm.  
(1puff om nästa lmb, 1lm) x2.  
Avsluta med 1sm i första puffen i början på varvet. 
 
 
5: 2lm (1st om nästa lm, 1st i nästa puff) x3.  
Om hörnet görs 2st, 3lm, 2st. 
(1st i nästa puff, 1st om nästa lm) x6. 1st i nästa puff.  
Om hörnet görs 2st, 3lm, 2st.  
(1st i nästa puff, 1st om nästa lm) x6. 1st i nästa puff.  
Om hörnet görs 2st, 3lm, 2st.  
(1st i nästa puff, 1st om nästa lm) x6. 1st i nästa puff.  
Om hörnet görs 2st, 3lm, 2st.  
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(1st i nästa puff, 1st om nästa lm) x3. 
Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i början på varvet. 
 
 
Varv 6 använder jag för att sammanfoga mina rutor. Jag börjar då med att göra en 
smygmaska runt luftmaskan på motsatta sida på den andra rutan följt av den vanliga 
luftmaskan mellan varje stolpe. I hörnen ersätter jag den andra av de tre 
luftmaskorna med en smygmaska runt hörnet på den eller de rutor som 
sammanfogningen sker med.  
 
 
6: 3lm, hö 1m (1st i nästa m, hö 1m, 1lm) x4.  
Om hörnet görs 1st, 3lm, 1st, 1lm.  
(1st i nästa m, hö 1m, 1lm) x9. 
Om hörnet görs 1st, 3lm, 1st, 1lm.  
(1st i nästa m, hö 1m, 1lm) x9. 
Om hörnet görs 1st, 3lm, 1st, 1lm.  
(1st i nästa m, hö 1m, 1lm) x9. 
Om hörnet görs 1st, 3lm, 1st, 1lm.  
(1st i nästa m, hö 1m, 1lm) x4.  
Avsluta med 1sm i andra luftmaskan i början på varvet. 
 
 
 

 
 
 


