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Ice cold krage 

   

Melvin har växt ur sina halskragar som jag stickade till honom för några år sedan och det var 

dags för en ny. Detta är en lite tuffare variant än de han haft, och denna gång vågade jag 

göra den helt i ull! Garnet heter Phildar Phil Alaska och är jättemjukt och inte alls sticksigt. 

Det bästa är att det är riktigt tjockt och därmed snabbstickat. Detta är ett jättelätt mönster, 

bara räta och aviga maskor. Om du inte har en rundsticka 9 mm kan du sticka den fram och 

tillbaka på parstickor istället och sy ihop den, men tänk då på att vartannat varv ska vara 

”tvärt om”, för att få rätstickning i början och slutet stickar du enbart räta varv, och på 

varven med slätstickning måste du sticka vartannat varv avigt. Storleken funkar bra för vuxna 

också. 

Material  

Garn: Phildar Phil Alaska, 1 nystan av vardera blå (touareg nr 500108) och vit (ecru nr 

500108) 

Stickor nr: 40 cm lång rundsticka 9 mm. 

Stickfasthet: 10 maskor/10 cm. 

Storlek: Passar vuxna och barn (från 5 år) 

Övriga tillbehör: Garnnål för att fästa trådarna med. 

Start:  
Om du vill kan du mäta huvudets diameter hos den som ska få halskragen. Melvins huvud är 

53 cm och jag gjorde kragen så stor. För att räkna ut antal maskor att lägga upp: (arbetets 

mått X stickfastheten)/10, dvs för mig: (53 X 10)/10=53 maskor upplägg. 

Lägg upp 53 maskor (eller det maskantal du fick) på rundsticka 9 mm. med blått.  

Sticka följande varv: 
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Blått: 1 varv räta, 1 varv avigt, 1 varv räta. 

Vitt: 3 räta varv. 

Blått: 2 räta varv. 

Vitt: 8 räta varv. 

Blått: 2 räta varv. 

Vitt: 3 räta varv. 

Blått: 1 varv räta, 1 varv avigt, 1 varv räta. 

Maska av med blått 

Fäst alla trådar. Blocka om du vill.  
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