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Strictly pillow 

 
Jag har varit sugen på att göra en enfärgad flätkudde under en ganska lång tid och plötsligt 

hade jag det perfekta garnet. Ett grått, mjukt garn som jag var rätt säker på skulle ge en fin 

stygndefinition. Jag funderade på mönster och kom plötsligt på att det inte skulle vara någon 

av de vanliga flätorna utan något helt annat, och detta är vad det blev, mönstret ”repeated 

circles”.  

Material 

Garn: 3 st 100 grams nystan av Pingo Dream från Pingouin  

Stickor nr: 7 mm 

Stickfasthet: 12 maskor/10 cm. 

Virknål nr 6 till kanten. 

Storlek: 40 * 40 cm 

Övriga tillbehör: Flätsticka, garnnål, 3 knappar. En innerkudde 40 *40 cm. 
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Mönster ”repeated circles” 

Mönstret ska vara delbart med 6. 

Sätt en markör efter de första 10 maskorna och en markör före de 10 sista maskorna. 

Instruktionen mellan *-* upprepas mellan markörerna. 

F3H: Sätt 2 maskor på flätstickan bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka de två maskorna från 

flätstickan. 

F3V: Sätt 1 maska på flätstickan framför arbetet, sticka 2 rm, sticka maskan från flätstickan. 

Varv 1: Lyft 1:a maskan avigt, 9 am, *rm*, 10 am. 

Varv 2: Lyft 1:a maskan rätt, 9 rm, *am*, 10 rm. 

Varv 3: Lyft 1:a maskan avigt, 9 am, *F3H, F3V*, 10 am. 

Varv 4: Lyft 1:a maskan rätt, 9 rm, *am*, 10 rm. 

Varv 5: lyft 1:a maskan avigt, 9 am, *rm*, 10 am. 

Varv 6: Lyft 1:a maskan rätt, 9 rm, *am*, 10 rm. 

Varv 7: Lyft 1:a maskan avigt, 9 am, *F3V, F3H *, 10 am. 

Varv 8: Lyft 1:a maskan rätt, 9 rm, *am*, 10 rm. 

Framstycket: 

Lägg upp 44 maskor, och sticka enligt ovan mönster i 40 cm, eller kanske lite mindre, 

innerkudden sitter bäst om inte fodralet är för stort. Maska av och fäst trådarna. 

Bakstycket: 

Bakstycket består av två delar. 

 

http://www.annimia.com/


www.annimia.com 
 

 
 

 
Original design by Maria Forzén 

www.annimia.com   *****    Instagram: @annimia77   *****   Facebook: Annimia 

Bakstycke 1: 

Lägg upp 44 maskor och upprepa dessa två varv i ca 23 cm: 

Varv 1: Lyft 1:a maskan avigt, 2 rm,*2 am, 2 rm* upprepa *-* tills 1 maska återstår: 1 am. 

Varv 2: Lyft 1:a maskan rätt, 2 am, *2rm, 2 am* upprepa *-* tills 1 maska återstår: 1 rm. 

Bakstycke 2: 

Gör likadant som ovan men denna ska bli längre och få knapphål. Sticka som ovan i 23 cm, 

och på ett varv 1: stickar du såhär: 

Lyft 1:a maskan avigt, (2 rm, 2 am) 2 gånger *2 rm tillsammans, 1 omslag, 2am, (2 rm, 2 am) 

2 gånger * Upprepa *-* 3 gånger men på sista utesluter du de sista 2 am och stickar bara 1 

am. 

Sticka 4 varv till enligt ovan 2 varv (börja på varv 2 efter knapphålsvarvet), sticka ett varv räta 

och maska av. 
 

Avslutning  

Sätt ihop kudden som du önskar, med avigsidorna mot varandra, men med bakstyckena 

omlott. Istället för nålar använde jag stickmarkörer för att hålla styckena på plats. Virka ihop 

med virknål 6 med fasta maskor. I hörnen virkade jag 3 fm.  

Sy fast knapparna. Jag hade stora hål i mina och använde samma garn som kudden. 
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