
Fortsättning följer i nästa nummer...

MYSTERIE-
STICKA!
Förra sommarens mysteriestickning blev 
en succé. Nu kör vi igen. Häng med och 
sticka något riktigt spännande, snyggt och 
användbart. Det är en utmaning – men inte 
alltför svår. Om tre veckor ser du resultatet!
Foto: Bengt gustaFsson 
Beskrivning: Maria gustaFsson, Mariasgarn.se

Garn: Tunt ullgarn eller ull-
blandat garn med en sträckning 
på 210–240 m/50 gram, som  
shetlandsgarn, sockgarn (till ex-
empel Fabel, Opal, Miniraggi, 
Arwetta) eller Geilsk bomull 
og ull.

Garnåtgång: 150–200 gram 
bottenfärg (BF), 150 gram 
mönsterfärg (MF). Välj två fär-
ger som kontrasterar, gärna 
mörk (svart) bottenfärg och ljus 
(vit) mönsterfärg. Mönster-
färgen kan vara lätt melerad el-
ler självrandande.

Stickor: 4 mm rundsticka, 
(80 cm). För uppläggningen be-
hövs även en 3 mm rundsticka 
och en sticka 4,5 mm. En sticka 
3,5 mm kan vara bra att ha för 
att plocka upp maskor med.

Övrigt: Eventuellt restgarn 
eller en maskhållare.

 
Förkortningar:

MM = mittmaska
Km = kantmaska, sticka 1:a 

m på varvet rätt bakifrån och 
lyft sista m med tråden framför 
arbetet.

CDH = centrerad dubbelhop-
tagning; lyft 2 m som om du 
skulle sticka dem räta, sticka  
1 rm, drag de 2 lyfta m över.

Del 1
Lägg med bottenfärgen (BF) 
upp 204 m med en i-snoddsupp-
läggning (se instruktionsbilder-
na till höger). Lägg upp maskor-
na på en 3 mm sticka med hjälp 
av sticka 4,5 mm. 

Sticka 3 rm och sätt dessa på 
en bit restgarn eller säkerhets-
nål. Kvar på stickan är nu 201 
maskor. Markera mittmaskan, 
MM, på de 201 m, byt till sticka 
4 mm. Första varvet stickas från 
rätsidan.

Varv 1 (MF): km, sticka rm 
till 1 m före MM, gör en CDH, 
sticka rm tills 1 m återstår, km.

Varv 2 (MF): km, sticka rm 
till MM, sticka MM avig, sticka 
am tills 1 m återstår, km.

Varv 3 (BF): km, sticka rm 
till 1 m före MM, gör en CDH, 
sticka rm tills 1 m återstår, km.

Varv 4 (BF): km, sticka am 
till MM, sticka MM avig, sticka 
rm tills 1 m återstår, km.

Upprepa varv 1–4 tills 3 m 
återstår, gör en CDH med BF, 1 
m återstår.

1. Lägg upp 4 m på den 
tunnare stickan.

2. Sticka 3 rm med  
den större stickan.

3. Gör ett omvänt omslag som 
går bakifrån och framåt över 
den vänstra stickan (den sista 
maskan stickas aldrig).

4. Lyft över de tre stickade 
maskorna från högra stickan 
till vänstra stickan. Sticka de 
tre första maskorna igen.

5. Upprepa bild 3 och 4 tills du har lagt upp 204 maskor (varje om-
slag blir en ny maska som hamnar på den vänstra stickan).

Del 1 av 3

Handarbete
redaktör: JOHaNNe LäNDiN

Så här går en  
mySterieStickning till:

det kommer en del av  
beskrivningen i tidningen varje 

vecka och efter tre veckor börjar 
stickningen bli klar. Först då ser 

man vad det har blivit.

alternativ till i-snoddsupp-
läggning: sticka eller påta en 
snodd på påtdocka som är 
201 varv. Plocka sedan upp 
en maska på varje varv.

För tredje året i rad har formgivaren  
Maria Gustafsson skapat en mysterie- 

stickning exklusivt för Året runt.
Hon älskar allt handarbete, men oftast stickar 

hon och tänker ut nya modeller och mönster. 
Maria provar gärna nya tekniker och roliga  
färgkombinationer och även i år kommer stick-
ningen att bjuda på några roliga överraskningar. 

Foto: Bengt gustaFsson Maria i förra årets 
fina mysteriesjal.

Designern Maria

Bara i  

Året Runt!

brinner för stickning!

Start för sommarens succé:

–steg för steg
Så gör Du en 
i-SnoDDSuppläggning 
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