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Små ljusbollar till ljusslinga 
 

Design My Jogeland - Finalist i Scheepjesutmaningen 2016 
 

Facebook: @mydiyse 
Instagram: @mydiy.se 
Blogg: www.mydiy.se 

 
 
5 % av alla intäkter från försäljningen av garnkit till dessa ljusbollar doneras till 
Barncancerfonden i My Jogelands namn. 

 
Observera att mönstret inte är provvirkat och felaktigheter kan förekomma. Skulle ni hitta 
fel, vänligen maila till design@favoritgarner.se så vi kan rätta till det. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jag har använt: 

 Scheepjes Catona - Snow White 106, Light Silver 174, Jet Black 110, Metal Grey 
242, Tulip 222 och Icy Pink 246. 
 
Garnåtgång: 
Du får ut ca 3 bollar per 25 gram (dvs 6 halvor). Tänk på att olika ljusslingor har olika 
många ljusdioder. 
 
 Nål 2,5 mm 
 Trälim + vatten 
 Limpistol 
 Vattenballonger 
 Synål + sax 
 Ljusslinga (IKEA ”Särdal” 29 kr) 
 Aluminiumfolie 
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Förkortningar: 
M - maska 
LM – luftmaska 
FM – fastmaska 
ST – stolpe 
 

Mönster ljusboll: 

Varv 1: Virka 2 lm, virka sedan 6 FM i första lm. BILD 1 

Varv 2: *Virka 2 FM i varje m*, upprepa *-* totalt 6 ggr (12 FM). BILD 2 

Varv 3: *Virka 1 ST, 3 lm, 1 ST i samma m, hoppa över en*, upprepa *-* totalt 6 ggr. 

BILD 3 

Varv 4: *Virka 1 FM mellan ST, i lm-bågen virkar du sedan 3 ST, 1 lm, 3 ST*, 

upprepa *-* totalt 6 ggr. BILD 4 

Varv 5: *Virka 1 FM i lm i mitten av ”bladet”, 5 lm, 1 FM i nästa blad*, upprepa *-* 

totalt 6 ggr. BILD 5 

Varv 6: Virka 1 FM i varje m (36 FM). BILD 6 

Klipp av och fäst resterande garnbit. För att göra en ljusboll krävs det att du gör två 

”halvor” som du sedan syr ihop till en hel boll. Lämna därför en längre bit garn på 

nästa halva du gör som du sedan använder för att sy ihop delarna. 
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 När du sedan sytt ihop alla dina bollar stoppar du i en liten vattenballong som du 

blåser upp (med hjälp av liten pump eller med munnen). När du fått rätt storlek 

knyter du ballongen tätt och gör likadant med alla bollar. 

 Blanda sedan trälim med lite vatten. Ta därefter en boll i taget och dränk i 

blandningen – den ska bli genomblöt. Lägg sedan på ett fat klätt i folie för att låta de 

rinna av sig lite innan du hänger upp de. Jag använde mig utav klädnypor, ett galler 

där jag nöp fast bollarna i ballong-änden och ett skydd för golvet OM det skulle 

droppa mer lim. Låt torka ca 2-3 dagar (beroende på fuktigheten i rummet). 

 

 Sedan trär du ljusbollen på en av led-lamporna. Jag tryckte in lampan i ett av 

mellanrummen från varv 3. Limma med limpistolen längst ner på lampan och tryck 

ner bollen så att den fastnar där. Gör likadant på resterande lampor. 


