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Soft as honey - halskrage 

 

Jag köpte rätt många nystan av Viking Garns Cream vid en beställning till Favoritgarner.se. 

Tanken var att det skulle bli en sjal. Precis 1! En sjal blev det också, OCH ett par 

handledsvärmare, och en halsvärmare och en till halsvärmare och förmodligen en TILL 

halsvärmare. Detta är då halsvärmare nummer ett, av de tre som befinner sig på lite olika 

utvecklingsstadier. Varför blir det då hela TRE halsvärmare, kan man nu undra? Helt enkelt 

för att garnet som är så mjukt, formligen skriker (till mig) att det vill bli halsgrejer! Jag vill gå 

runt hela hösten och vintern och mysa med detta garn om min hals. Detta är då den första 

halsvärmaren, och väldigt enkel. Jag ville ha ett mönster med struktur, samtidigt enkelt att 

sticka utan krusiduller och hittade ”Twisted seed stitch” som jag tycker ger en enkel men 

ganska effektfull struktur. 
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Material  

Garn: Viking Garn Cream. Det går åt 55 gram, dvs. två nystan, men du kommer ha mycket 

kvar av det andra nystanet. Jag har använt färg nr 495. 

          

 

Stickor nr: Rundsticka 5 mm. (40 cm lång). 

Stickfasthet: 14 maskor/10 cm (detta mönster blir mycket bredare än vanlig slätstickning) 

Storlek: Vuxen. Jag utgick från ett huvud med 54 cm omkrets, men tror att det passar de 

flesta vuxna. 

Övriga tillbehör: En stickmarkör eller garnbit i annan färg för att markera start på nytt varv. 

Garnnål för att sy in garnändarna. 

 

Mönster ”Twisted seed stitch”: 

Mönstret ska vara delbart med 2 +1. 

Varv 1: aviga maskor varvet runt. 

Varv 2: 1 rm*1 rm stickad i varvet under, 1 rm* 

Varv 3: aviga maskor varvet ut. 

Varv 4: 1 rm stickad i varvet under, *1 rm, 1 rm stickad i varvet under*,  

 

Start:  
Lägg upp 86 maskor med dubbla stickor 5. Sticka runt i rätstickning i 4 cm. Eftersom man 
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stickar runt, blir vartannat varv avigt, börja med ett räta varv, sticka totalt 10 varv. På 10:e 

varvet (som är avigt) ska du minska 9 maskor jämt fördelat över varvet (sticka ihop två 

avigt), så att du får 77 maskor. 

Sticka nu enligt ovan mönsterrapport ”Twisted Seed stitch” totalt 18 gånger, eller tills 

arbetet mäter ca. 20 cm inklusive den första rätstickade kanten, eller längre om du vill ha en 

större halsvärmare. 

Dags för kant nummer 2 som du göra likadant som första, genom att sticka rätstickning 10 

varv, (dvs. vartannat varv räta och vartannat varv avigt), börja med ett avigt varv och öka 

samtidigt 9 maskor genom att sticka först i främre och därefter i bakre maskbågen på 

samma maska jämt fördelat 9 gånger över varvet. Nu har du återigen 86 maskor på 

rundstickan. 10:e varvet blir ett räta varv, och maska därefter av på ett avigt varv. 

Sy in alla trådändar och blocka om du vill (det gjorde inte jag). 
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