
Djungelns skönhet 

Fotot av  Malcolm MacGregor  

   Designer – Jennifer Sundgren 

 
 
 
 

 
Pysselpandan AB 
Lektor Anderssons Gata 6, 3 tr 
30269 Halmstad 
 

kundtjanst@pysselpandan.se 

pysselpandan 

pysselpandan.se
pysselpandan pysselpandan.se 

https://goo.gl/maps/wiCjVmR8V5VYAnAy6
mailto:kundtjanst@pysselpandan.se
https://www.facebook.com/pysselpandan/
https://www.instagram.com/pysselpandan.se/
https://www.ravelry.com/people/pysselpandan
https://pysselpandan.se/


   Designer – Jennifer Sundgren 

Vad du behöver: 
 

 

Lang Yarns Fantomas 
2 nystan i önskad färg.   
Vi stickar med färg nr 
157 och 196 

 
Rundstickor,  
40 cm, 3.5 mm 

 
Mått 
27m x 30v = 10 x 10 cm 

Djungelns skönhet, del1 
Lägg upp 63 maskor. 
Mönstret stickas i slätstickning med kantmaskor.
 
OBS! Kantmaskor stickas i brunt garn.  
 
Det första räta varvet:  
Lyft 1 m utan att sticka, sticka tills du har 2 m kvar. 1 
rm, omslag, 1 rm.  
 
Aviga varv:  
Lyft 1 am utan att sticka, 2am. Dra över den lyfta mas-
kan över de två stickade maskorna. Sticka avigt tills du 
har 2 m kvar. 1 am, omslag, 1 am. 
 
Rätsidan (alla varv utom det första): 
Lyft 1 m utan att sticka, 2 rm. Dra över den lyfta mas-
kan över 2 stickade maskor. Sticka tills du har 2 m kvar. 
1 rm, omslag, 1 rm. 
 
 
 
Mönster: 
Sticka 4 varv rm i brun färg (rm på rätsidan, am på avig-
sidan). 
 

Mönstret stickas i slätstickning med kantmaskor. 

Lyft 1 m utan att sticka, sticka tills du har 2 m kvar. 1 

Lyft 1 am utan att sticka, 2am. Dra över den lyfta mas-
kan över de två stickade maskorna. Sticka avigt tills du 

Lyft 1 m utan att sticka, 2 rm. Dra över den lyfta mas-
kan över 2 stickade maskor. Sticka tills du har 2 m kvar. 

Sticka 4 varv rm i brun färg (rm på rätsidan, am på avig-

Fortsätt sticka enligt mönstret nedan där tomma vita ru-
tor står för den gul-vita färgen av Lang Yarns Fantomas 
och bruna rutor står för den bruna färgen. 
 
Det är mönsterstickning i flera färger, där det är fler än 
fyra maskor mellan färgbytena. För att undvika långa 
lösa trådar behöver du väva in garnet som inte används 
över och under garnet du stickar med tills du ska an-
vända det igen. Det mest optimala är att väva in den var 
tredje maska. 
 
Det är en halsduk/ halstub som du stickar på rundstick-
or. Det betyder att de fyra första varven i brunt blir 1 
rätstickat varv, 1 avigstickat varv, 1 rätstickat varv, 1 
avigstickat varv. Mönstret stickas på samma sätt, där 
varv 1 av mönstret är rätstickat, varv 2 är avigstickat 
osv. 
 
Har du frågor angående den första delen av KAL så hör 
gärna av dig! Trevlig stickning! :)  

 
 

Köp garnet här: 
https://pysselpandan.se/produkt/fantomas/  

https://pysselpandan.se/produkt/fantomas/


 

Djungelns skönhet, del 2  

 
Fortsätt sticka enligt mönstret nedan där tomma vita rutor står för den gul-
vita färgen av Lang Yarns Fantomas och bruna rutor står för den bruna 
färgen.  



 

Djungelns skönhet, 

del 3 

Fortsätt sticka enligt mönstret.  
Sticka del 1-3 av mönstret tills du har lite garn kvar. Det sista varvet ska 
vara på rätsidan. Maska av med två färger samtidigt. Sy ihop med mask-
sömn om du vill hellre ha en halstub.  


