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Simplicity - handledsvärmare 

 

Jag hade ju haft ett konsthantverksföretag, där jag till största delen sålde keramik, men 

eftersom jag inte kan hålla på med keramiken i soffan, på kvällen stickade jag en hel del och 

sålde rätt mycket av det. Vad jag sålde mest av, var handledsvärmare, och jag tänkte dela 

med mig av mitt mönster på denna superenkla modell. Från början gjorde jag dem till 

anklarna, men alla som köpte satte dem på handlederna istället. Dessa är snabbstickade och 

lätta, du kan sticka dem i vilket garn som helst. De är perfekta att ha på jobbet vid datorn när 

man lätt blir lite frusen. Jag rekommenderar att sticka dem av ett gosigt och mjukt garn, som 

det jag använt, Viking Cream. 

Material  

Garn: Viking Cream, 78 % mjölkfiber, 22 % nylon, 50 gram = 150 meter.  

Stickor nr: 6 mm. (4 strumpstickor) 

Stickfasthet: 16 m/10 cm med stickor 6 mm. 

Virknål 5 mm till kanten 

Storlek: Vuxen dam, men kan anpassas. 

Övriga tillbehör: Garnnål. 
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Start:  
För att få bäst passform ska du mäta runt handleden på den som ska bära 

handledsvärmarna, det blir A. Gör ett stickfasthetsprov, som motsvarar B. (A * B)/10 = Antal 

maskor du ska lägga upp (avrundat till heltal). Eller så gör du som jag, lägger upp 22 maskor, 

som jag tror passar många olika sorters handleder. 

Fördela maskorna på 3 strumpstickor, och sticka runt i slätstickning i 25 varv (eller ca. 10 

cm). Maska av löst. Sticka en till likadan. 

Virkad kant 
Nu ska du virka en liten kant på de avmaskade maskorna. Använd virknål 5 mm. 

Varv 1: *virka 1 fm i en m, virka 2 fm i nästa m* fortsätt så varvet ut, alltså i varannan maska 

virkas en fm, och i varannan virkas 2 fm. Smygmaska i första fm. 

Varv 2: börja med en luftmaska och en fm i första maskan, *virka picot: (3 lm, 1 fm i första 

lm), 1 fm i nästa m, 1 fm i nästa maska igen (två fm på raken innan nästa picot)* upprepa *-* 

varvet ut.  

Klipp av garnet och fäst änden. Gör likadant på nästa. Klart! 
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