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Julrosetter 

 
Jag var utbytesstudent i USA ett år när jag var 16-17 år (väääldigt många år sedan) och jag 

har fortfarande kvar julpyntet jag köpte där. Bland annat använde min värdfamilj massa 

rosetter i granen. Lite annorlunda tyckte jag, men väldigt fint. Har länge velat sticka mina 

egna. De kan ju användas till allt möjligt egentligen, inte bara till granen. Jag tänkte också att 

de ska vara så enkla som möjligt och dessa består av bara räta och aviga maskor, två raka 

stycken per rosett. Jag lyfte första maskan på varje varv, men det kan man strunta i om man 

vill och bara sticka dem som vanligt.  

Material 

Garn: Scheepjes Catona. Jag har använt röd 390 till den stora och röd 192 samt grön 412 till 

de små. 

Stickor nr: 3 mm parstickor. 

Stickfasthet: Inte så noga. 

Storlek: Den större blir ca. 11 cm tvärs över och den lilla ca. 7,5 cm tvärs över. 

Övriga tillbehör: Garnnål, piprensare eller ståltråd 

Stora/lilla. Lägg upp 16/12 maskor med 3 mm stickor och sticka slätstickning tills arbetet 

mäter 22/16 cm. Jag har lyft varje första maska, räta på räta varv och avigt på aviga varv, 

men det funkar fint att bara sticka första maskan som de andra. Maska av och sy ihop 

kortsidorna (den kommer att hamna mitt bak och vara dold av knuten). Innan jag fäste 
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garnänden sydde jag som ett stygn genom rosetten på varje sida där knuten ska vara så att 

det bildas ett fint veck på rätt ställe. 

Knut: lägg upp 8/6 maskor och sticka slätstickning i max 5/4 cm. Testa då och då så att 

arbetet når runt rosetten. Maska av när det verkar vara lagom, sy ihop knuten på baksidan 

av rosetten. Det ska vara rätt tight och det är lätt att den blir för lång. Det gör inte så mycket, 

det kan man reglera när man syr ihop genom att sy ihop med mer sömsmån.  

Om du vill kan du blocka rosetterna, jag blötte dem i vatten och nålade fast dem på lämpligt 

underlag och lät dem torka. Fäst en piprensare eller ståltråd eller liknande (en garnbit går 

också bra) på baksidan så att man kan fästa den på granen. Eller sätt fast den på ett 

hårspänne, krans eller dylikt.  
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