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Muggvärmaren Jack 

 

1 oktober det Internationella kaffedagen, och det måste ju firas med en mug-cozy så klart! 

Samtidigt är det ju start på den näst bästa månaden på året: Halloween-månaden! Därför 

var det ju självklart att göra en Hallweeninspirerad variant för min del. Gör du den i andra 

färger kommer den att få en helt annat uttryck, och inte alls vara så ”Halloweenig”. Måste 

säga att om det inte varit Halloween så är färgerna verkligen lite tokiga ihop, jag får känslan 

av skoluniformsslips av någon anledning. Projektet var roligt att göra, men lite mer 

tidsödande än väntat, eftersom den stickas med fyra olika trådar så det blev: Sticka ett varv i 

30 sekunder, trassla loss garnet i 2 minuter.  

Material 

Garn: Scheepjes Colour Crafter i vitt nr 1001, orange 3595 och svart 1002 

Stickor nr: 4 mm 

Stickfasthet: Spelar inte så stor roll. 

Storlek: passar en mugg med ca 25 cms omkrets, men anpassas lätt genom att göra stycket 

kortare eller längre. 

Övriga tillbehör: Flätsticka och garnnål 
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Mönster 

Flätan ska vara av 6 maskor. Vitt ska alltid stickas på vita maskor, svart alltid på svarta 

maskor och orange alltid på orange maskor. 

Varv 1: 3 rm (vitt), 3rm (svart), 3 rm (orange), 3 rm (vitt) 

Varv 2: 3 rm (vitt), 3 am (orange), 3 am (svart), 3 rm (vitt) 

Varv 3: 3 rm (vitt), 3 rm (svart), 3 rm (orange), 3 rm (vitt) 

Varv 4: 3 rm (vitt), 3 am (orange), 3 am (svart), 3 rm (vitt) 

Varv 5: 3 rm (vitt), F6B (fortsätt sticka svart på svart och orange på orange), 3 rm (vitt). 

Varv 6: 3 rm (vitt), 3 am (svart), 3 am (vitt), 3 rm (vitt) 

Start:  
Lägg upp tolv maskor med vitt och sticka första varvet enligt mönstret. Fortsätt att sticka 

mönstret (men tänk på att efter varje flätning vänds färgordningen! Tänk på att alltid sticka 

svart på svarta maskor, vitt på vita maskor och orange på orangemaskor.) Till de vita 

kanterna använde jag två olika trådar, en garnände från garnets insida och ett från garnets 

utsida. 

Testa lite då och då på muggen som ska få denna cozy och avsluta när den ser ut att sitta lite 

tight runt om, men utan att arbetet blir för utsträckt. Maska av och sy ihop kortändorna. Fäst 

trådarna. Denna cozy är ju för en mugg utan öra, har du öra på din behöver du kunna ta loss 

den, då får du kanske göra ett knapphål och sy fast en knapp. 
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