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Förkortningar:
BF = bottenfärg
MF = mönsterfärg
ökning = sticka 1 rm i främ‑

re maskbågen och 1 rm i bakre 
maskbågen på nästa m.
Vänsterlutande hoptagning = 
lyft en m rätt, sticka 1 rm, dra 
den lyfta m över den stickade 
maskan.

Den sista maskan från för‑
ra delen ska hänga på vänster 
sticka. Lägg med BF upp yt‑
terligare 3 m på vänster sticka. 
Sticka 4 rm och plocka upp  
102 m utmed rutans vänstra 
kant, varav 3 m i i‑snoddskanten.
Ökningsvarv (görs från arbe‑
tets avigsida): Sticka 3 am*3 rm,  
öka 1 m, 4 rm, öka 1 m* upprepa 
*–* tills 21 m ökats, sticka rm 
tills 3 m återstår, lyft dessa med 
garnet på arbetets avigsida. 

Det totala maskantalet ska nu 
vara 127 m.

Sticka mönster enligt diag 1. 
Upprepa mönsterrapporterna 
inom röd ram. Varvet avslutas 
med de maskor som följer efter.

Upprepa varv 1–24 tills 23 m 
återstår. Fortsätt enligt varv 25–
61 tills 7 m återstår.

Om i‑snoddskanten 
stramar kan man 
sticka ett varv ex‑

tra på kanten i början av varvet: 
sticka 3 rm och sätt tillbaka m på 
vänster sticka med garnet bakom 
arbetet.

Varv 62: Sticka 2 rm, gör en 
vänsterlutande hoptagning, lyft 
3 m med garnet mot avigsidan.

Varv 63: Sticka 3 rm, lyft 3 m 
med garnet mot avigsidan.

Klipp av tråden och dra den 
igenom de 6 återstående m eller 
fördela maskorna tre och tre på 
två stickor, håll båda med den 
slätstickade sidan upp och sy 
ihop med maskstygn.

oBS! 
Tänk på att diagram  följs ner‑
ifrån och upp och från höger till 
vänster på de räta varven 
och från vänster till hö‑
ger på avigsidan.  ■

Du hänger väl med i vår 
mysterie- 
stickning?

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 

du vad det har blivit.

Del 2 av 3

dags för del 2 av 
vår spännande 
mysteriestickning. 
nu byter vi mönster 
och färdriktning. 
häng med!
Foto: Bengt gustaFsson, 
all oveR pRess
BeskRivning: MaRia gustaFsson, 
MaRiasgaRn.se 

Varv 1 (räts): Sticka räta  
maskor med ett extra omslag 
om stickan. 

Varv 2 (avigs): Släpp av de 
dubbla omslagen så att det 
blir långa maskor.

Sticka ihop samma m 
bakifrån.

det ser ut som två maskor 
på stickan men räknas bara 
som en. Upprepas 5 gånger.

Sticka 5 m rätt tillsammans 
utan att lyfta dem av vänster 
sticka.

Fortsätt att sticka igenom de 
5 hopstickade m framifrån, 
bakifrån och framifrån till totalt 
5 maskor. Släpp av maskorna 
från vänsterstickan.

Stickas över två varv  
(se även diagram)

Så här ser mysteriestickningen ut när första led-
tråden är färdigstickad. nu väntar något helt nytt.

Så gör du prickmönster
–steg för steg

1 2

3 4

5 6

Tips!

Se diagram 
på nästa 
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