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Rosepop babyfilt 

 

Så fort jag fick ett nystan av Scheepjes Merinosoft i handen visste jag att jag ville göra en 

färgglad babyfilt. Perfekt att pigga upp barnvagnspromenader en grå höstkväll eller som en 

mysfilt i barnrummet. Min son som är 5 använder fortfarande flera av sina babyfiltar, så jag 

ville göra den aningens större så att det kan följa med barnet i flera år. Ska jag vara ärlig så 

blev den, tack och lov, precis lagom stor för att den kanske ändå kan funka som en knäfilt i 

soffan, vilken tur för jag älskar den och vill använda den själv! Givetvis kan man göra den 

ännu större, tänk en filt eller ett överkast!  

 

Material  

Garn: Scheepjes merino soft i följande färgnummer: 

600 (vit) 2 nystan (Det räckte exakt för mig med bården, om du gör fler vita rutor, eller 

stickar lösare behöver du förmodligen ett nystan till) 

Ett nystan i vardera följande färgnummer: 625, 624, 646, 627, 626, 632, 636, 633, 634, 635 

Stickor nr: Parstickor 4,5 m.m, och låååång rundsticka 4,5 m.m.  

Stickfasthet: Det är egentligen inte så viktigt, gör en testruta (eller egentligen, mät första 
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rutan du gör), min var 6,5*6,5 cm, men det gör ju inget om din inte är exakt.  

Storlek: 80 * 80 cm. 

Läs detta först: 
Sista maskan på varje varv ska alltid stickas avigt och första maskan på alla varv ska alltid 

lyftas rätt (förutom när mönstret säger något annat). 

döhpt: lyft en maska rätt, sticka två maskor tillsammans och dra den lyfta maskan över de 

två ihopstickade maskorna = minskat två maskor. 

öhpt: lyft en maska rätt, sticka en maska, lyft den stickade maskan över den stickade 

maskan. 

Jag har inte skrivit ut exakt min färgordning på rutorna. Du kan kolla på bilden eller så kan du 

helt enkelt välja själv. Väljer du helt andra färger, tänk på att ha ungefär lika många olika, 

eller ungefär 10 nystan plus minst 2 nystan för färger du tänkt ha på kanten. 
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Första fyrkanten 

Lägg upp 25 maskor.  

Varv 1: lyft första maskan rätt, sticka räta maskor till sista maskan som stickas avigt. 

Varv 2: Lyft 1 m rätt, 11 rm, döhpt, 11 rm, 1am. 

Upprepa dessa två varv tills bara 1 maska återstår, men med en rm färre på varje sida av 

minskningen. Minskningen ska alltid vara exakt i mitten.  

Den sista maskan som blir kvar kan man antingen använda som första maska på nästa ruta 

eller som jag, dra igenom tråden. Det går att hitta och använda den ändå. 

 

Traditionellt brukar man sticka dominorutor ”på diagonalen”, jag gjorde det tills jag stycket 

blev så lång jag ville, men sen stickade jag radvis. Det blir ingen skillnad i resultatet. Om du 

vill sticka radvis från början gör du helt enkelt så många ensamma fyrkanter du behöver och 

sen sätter stickar du ihop dem med instickade fyrkanterna på rad två. Jag ville inte ha massa 

lösa fyrkanter och stickade därför på diagonalen först.  

 

 

OM du väljer att sticka diagonalt är det dags för en vänstertrekant! 
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Vänstertrekant 

Plocka upp 13 maskor längs den övre vänsterkanten på första fyrkanten. Börja med sista 

maskan från förra rutan. 

Varv 1: lyft första maskan (just på första varvet tycker jag att det är bättre att lyfta maskan 

avigt) sticka 11 maskor rätt, sista maskan avigt. 

Varv 2: lyft första maskan rätt, sticka räta maskor tills 3 maskor återstår, öpht, 1 am. 

Upprepa dessa varv tills du har 3 maskor kvar på stickan. 

Avigsidan: lyft första maskan rätt, 1 r, 1 a. 

Rätsidan: lyft första maskan rätt, sticka 2 maskor tillsammans avigt. 

Avigsidan: lyft första maskan rätt, sticka nästa (sista) maskan avigt. 

Rätsidan: Öhpt. En maska var. Dra igenom eller låt vara kvar. (Jag drar igenom) 

 

Nu är det dags för diagonalraden nummer två. Gör en till ”första fyrkant” enligt 

beskrivningen ovan. (Ruta 3 enligt diagrammet.) 

Ruta 4 stickas som fyrkant A nedan: 

 

Fyrkant A 

Beskrivning A gäller för de fyrkanter som sätts fast med en ensam ”första fyrkant”. 

Plocka upp 12 maskor på den ensamma fyrkanten, med början på den sista maskan som 

gjordes. Maska nr 13 plockas upp av att du drar igenom tråden på både den ensamma 

fyrkanten OCH den allra första fyrkanten (i nedersta högra hörnet). Plocka upp 12 maskor på 

sidan av nästa fyrkant. 

Varv 1: lyft första maskan rätt, sticka räta maskor till sista maskan som stickas avigt. 

Varv 2: Lyft 1 m rätt, 11 rm, döhpt, 11 rm, 1am. 

Upprepa dessa två varv tills bara 1 maska återstår, men med en rm färre på varje sida av 

minskningen. Minskningen ska alltid vara exakt i mitten.  

Den sista maskan som blir kvar kan man antingen använda som första maska på nästa ruta 

eller som jag, dra igenom tråden. Det går att hitta och använda den ändå. 

 

Nästa ruta (ruta 5) blir en Fyrkant B. Nästan identisk med Fyrkant A, enda skillnaden är hur 

maska nr 13 plockas upp. 
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Fyrkant B 

Beskrivning B gäller för övriga fyrkanter mitt i arbetet. 

Plocka upp 12 maskor på fyrkanten som ligger till höger, med början på den sista maskan 

som gjordes. Maska nr 13 plockas upp i toppmaskan på fyrkanten som ligger precis under 

fyrkanten du ska göra. Plocka upp 12 maskor på sidan av nästa fyrkant. 

Varv 1: lyft första maskan rätt, sticka räta maskor till sista maskan som stickas avigt. 

Varv 2: Lyft 1 m rätt, 11 rm, döhpt, 11 rm, 1am. 

Upprepa dessa två varv tills bara 1 maska återstår, men med en rm färre på varje sida av 

minskningen. Minskningen ska alltid vara exakt i mitten.  

Den sista maskan som blir kvar kan man antingen använda som första maska på nästa ruta 

eller som jag, dra igenom tråden. Det går att hitta och använda den ändå. 

 

Fortsätt sticka diagonalerna tills du är nöjd med bredden på filten. Då är det dags att sticka 

en höger trekant! (Istället för en ny fyrkant.) Se diagram markeringen med pilen: 

 

 

 

http://www.annimia.com/


www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

Högertrekant  

Plocka upp 13 maskor längs med högra överkanten på rutan längs till höger på filten. Börja 

längst ner, 13:e maskan blir på ”toppen” 

Varv 1: lyft första maskan (jag tycker att det blir bäst att lyfta första maskan avigt på första 

varvet.) sticka 11 rm, 1 am 

Varv 2:  lyft första maskan rätt, 2 rm tills. Räta maskor till sista maskan, 1 am 

Upprepa dessa två varv tills 3 maskor återstår på stickorna: 

Avigsidan: lyft en maska rätt, 1 rm, 1am 

Rätsidan: lyft en maska rätt, sticka ihop 2 aviga maskor tillsammans. 

Avigsidan: lyft en maska rätt, 1 am 

Rätsidan: öhpt. 

 

Man kan vänta med alla topp- och bottentrekanter till sist om man vill. Jag tycker att det kan 

vara lättare att göra alla som är likadana samtidigt så behöver man inte lusläsa instruktionen 

varje gång. Jag gjorde nederkanten först, när jag var klar med längden, mest för att jag tycker 

att det är så fint när det faktiskt börjar se ut som en filt, och så gjorde jag alla topptrekanter 

på samma gång.  

 

Topp- och bottentrekant 

Topp- och bottentrekanterna stickas i princip likadant som fyrkant B, MEN istället för att 

avsluta varje varv med en avig maska stickas de 2 sista maskorna ihop avigt. Det kan vara lite 

trixigt att hålla koll på var mitten är för öhpt, men förhoppningsvis har du lärt dig att se, 

minskningsmaskan ska vara rakt under den första av de två maskorna du stickar ihop. 

Plocka upp 25 maskor precis som på Fyrkant B. På bottentrekanten är det inte lika tydligt var 

man ska plocka upp maskorna så testa dig lite fram, se bara till att antalet stämmer och att 

nr 13 hamnar i mitten, i trekanten under.  

Varv 1: lyft 1:a maskan (avigt bara på första varvet eftersom jag tycker att det blir snyggast), 

sticka rm tills 2 maskor återstår, sticka ihop dessa två avigt. =24 maskor på stickan. 

Varv 2: lyft 1:a maskan rätt, 10 rm, döhpt, 8 rm, sticka ihop de två sista maskorna avigt.= 21 

maskor på stickan. 

Varv 3: lyft 1:a maskan rätt, sticka rm till de två sista maskorna: sticka dessa ihop, avigt. = 20 

maskor på stickan. 
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Varv 4: lyft 1:a maskan rätt, 8 rm, döhpt, 6 rm, sticka ihop de två sista maskorna avigt. = 17 

maskor på stickan. 

Fortsätt så tills du har en maska kvar på stickan, kanske får du göra en öhpt på slutet, det är 

ok. 

Kant 

Med vitt garn, med den långa rundstickan: plocka upp 12 maskor på varje trekant. (Spelar 

ingen roll var du börjar.) 

Sätt en markör i varje hörn, mellan rutan och triangeln, det blir 8 stycken, jag kallar dem 

hörnpar.  

 

Nu ska du sticka rundstickning. Det ska ju fortfarande vara rätstickning så vartannat varv 

kommer du att sticka räta maskor och vartannat avigt. På varje räta varv ska du på öka 1 

maska i varje hörn, genom att sticka 1 rm i främre och sedan i bakre maskabågen innan du 

släpper maskan, i maskan som är INNAN första markören i ett hörnpar och sedan i maskan 

som kommer direkt efter 2:a markören.  

Du får ju så klart göra så bred kant du vill, jag stickade tills garnet tog slut, totalt 13 varv. Gör 

du bredare går det åt mer garn.  

Maska av. 

Förhoppningsvis har du fäst lite trådar efter hand, i annat fall får du nu en rolig fästfest! 
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