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Stickad ytterkruka i Bloom 

 

 

Material 

Garn: Scheepjes Bloom i tre färger:  

Färg 1: röd nr 406, Färg 2: vit nr 423, Färg 3: Rosa nr 407 

Stickor nr: strumpstickor 4,5 mm   

Stickfasthet: ca. 19 m/10 cm.  

Virknål: 4 mm till kanten  

Övrigt: En ytterkruka, jag har använt en vars yttre botten mäter 10 cm och höjden 10,5 cm. 

Den övre diametern är lite större än botten, men det spelar ingen roll då stickningen blir 

elastisk. 

Specialinstruktion: 
Bobble: I samma maska: *sticka i främre maskbågen och sedan i bakre* 2 ggr och sedan en 

gång till i främre maskbågen. Nu har du 5 maskor stickade i samma maska. *Vänd arbetet 

och sticka aviga maskor i alla fem, vänd arbetet och sticka räta maskor i alla fem* 2 ggr. Nu 

är maskorna på högre stickan och nu ska du dra över maskorna en och en över den första 

maskan, först maska nr 2, sen nr 3, sen nr 4 och till slut nr 5, så att dessa 5 maskor åter blivit 

till en. 
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Start: 

Lägg upp 6 maskor fördelat på 3 stickor, med färg 1. 

Sticka 2 räta maskor i varje maska genom att först sticka i främre maskbågen o sedan sticka i 

bakre maskbågen innan du släpper maskan. Nu har du 12 maskor, 4 maskor på varje sticka. 

Sätt en markör precis i mitten av varje sticka, nu har du 6 stycken ”delar”. I varje del ska du 

öka en maska på varje varv tills man har totalt 72 maskor totalt. Viktigt att ökningarna ligger 

utspritt och aldrig direkt över en ökning från varvet innan, då blir det inte runt! Bilden visar 

hur det ser ut efter tredje ökningsvarvet. 

 

 

 

Om du har annan storlek på krukan får du anpassa antalet varv, fler eller färre, men tänk på 

att maskantalet helst ska vara delbart med både 6 och 8 för att funka med mönstret sen. 

Delbart med 6 blir det ju automatiskt när du ökar 6 gånger på varje varv när du startar med 6 

maskor, men värre blir det ju att även få det delbart med åtta. Det krångliga blir det vitrosa 

mönstret i mitten, men i nödfall kanske skarven blir konstig.  

Jag är ju lite lat så jag låter garnet följa med på baksidan så att det inte blir så mycket att 

fästa. 

Byt till färg 2 (vitt). Sticka ett varv rätt och ett varv avigt. 

Byt till färg 1 (rött) och sticka två räta varv. 

Dags för rosa bubblor mot en röd botten: 

Sticka 3 räta maskor med färg 1 (röd), *byt till färg 3 (rosa) och gör en bobble i nästa maska 

(se specialinstruktion). Byt tillbaka till färg 1 och sticka 5 räta maskor* upprepa varvet ut 

men avsluta med 2 räta maskor istället för 5 räta maskor. 
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Sticka 2 varv med färg 1 (röd). 

Byt till färg 2 (vit) och sticka ett varv rätt och ett varv avigt. 

Dags för lite mönsterstickning. Följ diagrammet i följande 8 varv, börja vid pilen. 

Ofärgade rutor stickas i färg 3 (rosa) och rutor med kryss stickas i färg 2 (vitt). 

 

 

 

Byt till färg 2 (vitt) och sticka ett varv räta och ett varv avigt. 

Byt till färg 1 (rött) och sticka 2 räta varv.  

Dags för rosa bubblor mot en röd botten igen: 

Sticka 3 räta maskor med färg 1 (röd), *byt till färg 3 (rosa) och gör en bobble i nästa maska 

(se specialinstruktion). Byt tillbaka till färg 1 och sticka 5 räta maskor* upprepa varvet ut 

men avsluta med 2 räta maskor. 

Sticka 2 varv med färg 1 (rött). 

Byt till färg 2 (vitt) och sticka ett varv räta och ett varv avigt. 

Byt till färg 3 (rosa) och sticka ett varv räta.  

Fortsätt med färg 3 (rosa) och sticka resårstickning (1 r, 1 a) i 5 varv, eller fler om din kruka är 

högre.  

Maska av.  

Min kruka är blank och ganska ”glidig” så jag virkade ett varv med färg 3 (rosa): *1 fm, 2 fm 

tillsammans*, då smiter den åt lite vid den övre kanten, och kasar inte ner.  

Fäst alla trådar. Klart! 
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