
 The Fishermen’s halsduk virkmönster 

 

The Fishermen’s scarf är en design som passar alla eftersom man använder ett 

slumpmässigt mönster som resulterar i en användarvänlig och mysig halsduk 

för de kallare dagarna. Om du väljer att använda ett garn med ull i kan 

resultatet bli magiskt med maskorna som används eftersom det nästan ser ut 

som halsduken är stickad istället för virkad. Förutom det så är det ett 

fantastiskt mönster som upprepar samma varv genom hela mönstret, perfekt att 

göra framför din favoritserie eller film. Jag har använt ett garn med färger som 

påminner om havet, som fick mig att tänka på fiskare ute till havs en kall 

höstdag, användandes en tjock och varm halsduk för att hålla värmen. Därav 

namnet Fishermen’s Scarf (=fiskarnas halsduk). Jag hoppas du uppskattar detta 

gratismönstret, jag längtar efter att se många olika och nya versioner i 

framtiden! 

Theguywiththehook a.k.a. Mark Roseboom 



Garn : 

Jag har använt Scheepjes Our Tribe till denna halsduken, till en normalstor halsduk behöver 
du 3 nystan Our Tribe, som innehåller 100 gram/420 meter (100 gram – 459 yards) och är 

ett blandgarn med 70% merino superwash ull 30 % polyamid vilket ger en riktigt mjuk 
halsduk. Totalt behövs ca 1100 – 1200 meter (1200 – 1350 yards). 

Till min halsduk har jag använt färgen 970 Cypress Textiles. 

 

Storlek på virknål och material : 

 

Virknål 5,0 mm. 

Nål att fästa trådar med 

Sax 

 

Färdig storlek och virkfasthet : 

Den färdiga storleken med 3 nystan Our Tribe blir ca. 220 cm lång och 25 cm bred. (87 
inches lång x 9,5 inches bred) 

10 varv av mönstret x 60 maskor blir ca.8 cm lång x 25 cm bred. (3 inches lång x 9,5 inches 
bred) 

 

Virktermer : 

 [ ] -   totalt antal maskor efter raden. 

( ) – upprepa instruktioner mellan dessa på raden eller en notis. 

LM – luftmaska 

FM – fast maska 

HST – halvstolpe 

HST 2 TILLS – 2 halvstolpar virkas ihop över 2 maskor 

LMB – luftmaskbåge 

rep – repetera 

m – maska 

avig – avig sida (baksida) 

rät – rät sida (framsida) 

 



Bra att veta om mönstret : 

- Vänd arbetet efter varje varv, virka ingen vänd-luftmaska, de görs som 3 lm på nästa varv. 

- Du kan göra halsduken så lång eller kort som du önskar, genom att anpassa hur många 
gånger du repeterar upprepningsvarvet.  

- Du kan göra halsduken bredare genom att lägga upp fler maskor i början. Tänk på att det 
alltid ska vara ett jämnt antal maskor. Du behöver även justera antalet upprepningar på 
varven med.  

- maskor som skrivs med VERSALER är maskor som görs på det aktuella varvet, maskor 
som skrivs med gemener är maskor gjorda på tidigare varv.  

- även om maskorna som används i mönstret är väldigt lätta, kan det vara lite klurigt att 
placera dem rätt när man bara använder textmönstret. Tycker du det är svårt så finns det 
bilder och ett litet diagram för att tydliggöra var maskorna ska placeras. 

- om du använder ett annat garn, tänk då på att du behöver använda en större virknål än den 
rekommenderade, minst 2 storlekar. Mönstret behöver luft för att framträda på rätt sätt. Som 
exempel; Scheepjes Our Tribe har rekommenderad virknål, i mönstret används en 5mm 
virknål. 

 

Instruktioner : 

 

Använd en 5 mm virknål och lägg upp 61 lm. 

Uppläggningsvarv : 1FM i andra lm från virknålen, 1FM i varje lm till slutet. Vänd. [60FM] 

Varv 1 (avig) : 1LM (räknas inte som en m), 1FM i varje m varvet ut. Vänd. [60FM] 

Varv 2 (rät) : 3LM (första HST + 1LM), (HST 2 TILLS över nästa 2 m, 1LM) 29 ggr, 1HST i 
sista m. Vänd. [2HST/ 29 HST TILLS och 30 st 1-LMB] 

Varv 3 : 3LM (första HST + 1LM), HST 2 TILLS över nästa två 1-lmb (se bild 1), 1LM, (HST 2 
TILLS över den sista 1-lmb du använde till förra hst tills och nästa ovirkade 1-lmb (se bild 3 & 
5) ) 28 ggr. 1HST i sista m. Vänd. [2HST/ 29 HST TILLS och 30 st 1-LMB] 

Rep varv 3 så många ggr du önskar, tills du når önskad längd på halsduken. Eftersom du 
vänder efter varje varv så kommer vartannat varv vara rät sida och varannan avig sida. 

När du har ca 30 gram garn kvar eller nått önskad längd, avsluta med kommande två varv. 
Det spelar ingen roll om du börjar på räta eller aviga. 

Avslutningsvarv 1 : 1LM (räknas inte som en m), 1FM i första m, 1FM i varje 1-lmb och hst 
tills, fram till sista 1-lmb och hst, hoppa över 1-lmb, 1FM i sista m. Vänd. [60FM] 

Avslutningsvarv 2 : 1LM (räknas inte som en m), 1FM i varje m varvet ut. Klipp av garnet. 
[60FM] 

 



Fäst alla trådar. Det är inte nödvändigt att blocka halsduken men om du känner att du vill är 
det helt okej. 

När du är klar med halsduken kan du göra fransar och fästa på den. Hur många du gör är 
helt upp till dig själv. Om du vill göra fransar kan det vara lagom att använda 10 trådar som 
är ca 25 cm långa / frans. Dra trådarna genom mellanrummet mellan två fm i 
uppläggningsvarvet, se till att du har lika mycket garn på båda sidor om halsduken och gör 
en knut för att fästa fransen. Se till att du fördelar fransarna jämnt läng kortsidorna. När du 
har fäst alla, klipper du så alla blir lika långa. För detaljerade bilder se nedan. 

 

 



 

På bilderna ovan kan du se hur du gör en hst i en redan använd 1-lmb och nästa ovirkade 1-
lmb. Bild 1 visar hur du börjar med de första två 1-lmb och sedan hur du ska fortsätta.  

 



 

På bilderna ovan kan du se hur du kan lägga till fransar på halsduken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diagram : 

 

 

 

 

 

Här ovan ser du en tydligare bild. De gröna linjerna visar var hst 
ska göras.  

 
 

 

hst - halvstolpe 

hst 2 tills – halvstolpe 2 tillsammans 

fm – fast maska 

t-ch1 - 1 vänd luftmaska 

t-ch2 – 2 vänd 
luftmaskor 



Ett stort tack till min testare  :   

Mamma – www.instagram.com/dutchsilence  

 

Översättare : 

Anna Nilsson – www.instagram.com/annavirkpanna 

  

Designad av :  the guy with the hook – 2019 

                         https://theguywiththehook.com 

                         https://www.instagram.com/theguywiththehook 

                        https://www.ravelry.com/projects/theguywiththehook  

                        https://www.ravelry.com/designers/mark-roseboom  

                       https://www.facebook.com/theguywihthehook  

 

 

Alla rättigheter till detta mönstret är mina. Vänligen kopiera eller dela inte detta monster. Om så sker 
kommer designern vidta juridiska åtgärder. Sedan starten av 2019 använder jag de internationella 
copyrightlagarna som gäller för alla länder i världen. Detta inkluderar även länder som inte godkänt 
dessa lagar. Eftersom det de sista månaderna och även år har blivit vanligare att designers får sina 
mönster stulna (även mina) har jag inget annat val än att skärpa till användningen för mina mönster. 
Upptäcker jag att mina mönster delas i diverse Telegram/Whatsapp grupper, sociala medier, gömda 
grupper eller webbsidor kommer jag vidta lagliga åtgärder mot dessa missbruk. 

Detta är ett gratismönster så du får dela det med dina vänner och familj. Du får däremot inte 
använda det till kommersiella verksamheter utan min tillåtelse. Vänligen kontakta mig om du önskar 
använda mönstret för lektioner, klasser eller annat sätt där försäljning ingår.  

Du får sälja färdiga alster gjorda från detta mönstret. Jag skulle uppskatta om du taggar mig eller 
nämner mig som designer när du visar dina pågående eller färdiga projekt. Vänligen använd 
#crochetedfishermensscarf på sociala medier för att visa mönstret med en enkel sökning. 

Sist men inte minst, tack så mycket för att du har virkat mitt mönster. Jag har lagt ner mycket tid, 
kreativitet och energi på detta mönstret, varje sak som skapas från det gör det hela värt det. 

The guy with the hook a.k.a. Mark Roseboom 


