
Snygg i 
sicksack!

Sticka enkelt en fint mönstrad halsduk  
i snygga färger. Både ett roligt  

handarbete och en fin present till  
dig själv eller till en vän!

RÄNDER
10 v Ellen by Permin och 4 v 
Angel by Permin. 
Följande varvföljd upprepas på 
hela arbetet: 
Fg 23 Ellen, Fg 61 Angel 
Fg 09 Ellen, Fg 60 Angel 
Fg 15 Ellen, Fg 63 Angel 
Fg 17 Ellen, Fg 64 Angel

MÖNSTER
Varv 1: 6 kant-m, 1 omslag,  
8 rm, lyft 2 rm på en gång 
(som om de skulle stickas  
räta tills), 1 rm, dra de lyfta m 
över, 8 rm, 1 omslag, 1 rm,  
1 omslag, 8 rm, lyft 2 rm på 
en gång, 1 rm, dra de lyfta  
m över, 8 rm, 1 omslag och 
sluta med 6 kant-m.
Varv 2: 6 kant-m, am,  
6 kant-m. 
Upprepa dessa två varv.

HALSDUK 
Lägg upp 51 m på st 3 i fg 23 
Ellen och sticka 7 räta v. 
Sticka därefter mönster efter 
ovanstående beskrivning 
samtidigt med att det stickas 
ränder. De yttersta 6 m i båda 
sidor är kant-m och stickas 
räta på alla v. Sticka till 
arbetet har den önskade 
längden och sluta med 10 v 
mönster i Ellen fg 23 och 
därefter 7 räta v. Maska av 
och fäst alla lösa trådar. 

Beskrivning: Permin
Tel: 033-12 77 10
Mejl: sverige@permin.dk

INNAN DU BÖRJAR
Storlek: One size,  
ca 20x170 cm.
Garn: Ellen by Permin  
(55 % ull, 45 % bomull,  
50 g = ca 350 m) och 
Angel by Permin (70 % kid 
mohair, 30 % silke, 25 g = 
ca 210 m).
Garnåtgång: 1 nystan var i 
färgerna nr 23, 09, 15, 17 
av Ellen och färgerna nr 
61, 60, 63, 64 av Angel. 
Det är tillräckligt med garn 
för att göra halsduken 
både bredare och längre.
Stickor: Jumperst 3 mm.
Masktäthet: 23 m 
mönster på bredden =  
10 cm med st 3.

En vacker 
halsduk som 
passar till det 
mesta!

HANDARBETE

Sticka!
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