
 

”Snedstickad” halsduk i t ex Silk Garden

Garnåtgång: 100g Silk Garden + kantningsgarn (Incawool) 

Stickor: Stickor 5 (gärna rundsticka för då slipper man att sätta över maskor på tråd/nål)

1. Börja med att lägga upp 1 m på stickan – sticka rätstickning uppöver hela arbetet (räta maskor på alla varv). Öka 
samtidigt 1 maska i slutet på varje varv från rätsidan totalt 8 gånger = 9 maskor på stickan. Sticka sista varvet från 
avigan. Dessa 9 maskor sätts på tråd/nål. 

2. Nästa ruta stickas genom att plocka upp 1m i vartannat varv från första rutans sida (den högra) = 9 maskor på stickan. 
Sticka vidare med rätstickning samtidigt som det ökas 1 m i början av varje varv från rätsidan tills det är 18m på 
stickan. Fortsätt genom att minska 1m i början av varje varv från rätsidan tills det åter är 9 maskor på stickan. Sticka 
sista varvet från avigan. Dessa 9 maskor sätts på tråd/nål.

3. Plocka upp 1m i vartannat varv från den ”raka” sidan (vänster sida) av ruta 2 och sätt därefter in de 9 maskorna från 
första rutans tråd på stickan = 27maskor på stickan. Sticka vidare med rätstickning samtidigt som det minskas 1m i 
början av varje varv från avigan, upprepa minskningen tills det åter är 9 maskor på stickan. Sticka sista varvet från 
avigan. Dessa 9 maskor sätts på tråd/nål.

4. De 9 maskorna från ruta 2 stickas och därefter plockas det upp 18 nya maskor från den senast stickade rutans högra 
sida. Sticka rätstickning samtidigt som det minskas 1m i början av varje varv från rätsidan tills det åter är 9 maskor på 
stickan. Sticka sista varvet från avigan. Dessa 9 maskor sätts på tråd/nål.

Upprepa 3:an och 4:an tills det totalt (inklusive alla rutor) är stickat 12 rutor. 

5. Sticka som 3:an men när det återstår 9maskor så fortsätter man minska i både början och slutet av varvet från rätsidan 
tills det återstår 3m, sticka dessa 3m räta tillsammans. Dra igenom tråden. 

6. Sticka de maskor som är kvar på tråd och plocka därefter upp ytterligare 18maskor i den sist gjorda rutan = 27m på 
stickan. Sticka rätstickning samtidigt som det minskas både i början och i slutet tills det återstår 3 maskor på stickan, 
sticka dessa 3m räta tillsammans. Dra igenom tråden. 

Med virknål 4,5 och Incawool virkas det runt alla kanter av halsduken genom: 1fm i ett hörn, *3 lm, 1 stolpe i den 
första av de tre luftmaskorna, hoppa över ca 1 ½ cm av kanten, 1fm*, upprepa * till * runt alla kanter. Se till att inte 
hoppa över varken för mycket eller för lite av arbetet så att inte kanten blir för lös/stramar. 

Alt 2: 

Sticka som ovan men byt material och stickor och använd istället: 

Garnåtgång:  200g Big Deligt + kantningsgarn 

Stickor:  Stickor 8 (gärna rundsticka för då slipper man att sätta över maskor på tråd/nål)

 

 

 


