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Sweet mugrugs 

 

Jag blev helt förälskad i de rosa kombinationerna när jag plockade bland mina mininystan av 

Cahlista så jag ville testa lite olika kombinationer. Går dessutom på lågkaloridiet (för ett 

hälsosammare liv) och dag 2 visade sig vara en utmaning. Dessa muggunderlägg är perfekta 

projekt när hjärnan har checkat ut! 

På Cahlistas garnbanderoll rekommenderas stickor 4,5-5, men jag tyckte att det blev bättre 

med mindre stickor, alltså stickor 4. (Blomman på bilden är efter mitt blommönster som 

heter Secret Pond, men har använt första halva bara. Mönstret finns gratis på min blogg.) 

Material: 

Garn: Scheepjes Cahlista i följande färger (ett nystan vardera): 114, 222, 238, 246, 413, 517, 

518, 519. 

Stickor nr: 4 mm parstickor till rutan och 5 strumpstickor (4 mm) till kanten 

Stickfasthet: En ruta blir ca 6,5*6,5 cm innan kanten stickas. 

Storlek: ca 12 * 12 cm. blockad och klar. 

Övriga tillbehör: En garnnål 
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Fyrkantsmönster 

Lägg upp 25 maskor med parstickorna.  

Varv 1: lyft första maskan rätt, sticka räta maskor till sista maskan som stickas avigt. 

Varv 2: Lyft 1 m rätt, 10 rm, döhpt, 10 rm, 1am. 

Upprepa dessa två varv tills bara 1 maska återstår, men med en rm färre på varje sida av 

minskningen. Minskningen ska alltid vara exakt i mitten.  

Sticka varje fyrkant enligt ovan, men använd tre olika färger per fyrkant. Du kan byta som du 

vill eller göra som mina. Jag tycker att det är snyggast att byta inför ett minskningsvarv. 

(Kantens maskor plockas upp och stickas sist, beskrivning finns längre ner, men har med 

färgerna här om du vill göra som mina kombinationer.) 

Mugrug 1: 

1. Börja med färg 246, sticka t.o.m. varv 7, byt färg 

2. Med färg 519, sticka t.o.m. varv 13 

3. Med färg 517, sticka resten av rutan.  

Kant: 518 

Mugrug 2: 

1. Börja med färg 114, sticka t.o.m. varv 5, byt färg 

2. Med färg 519, sticka t.o.m. varv 9 

3. Med färg 222, sticka resten av rutan.  

Kant: 238 

Mugrug 3: 

1. Börja med färg 222, sticka t.o.m. varv 3, byt färg 

2. Med färg 114, sticka t.o.m. varv 11 

3. Med färg 413, sticka resten av rutan.  

Kant: 408 

Mugrug 4:  

1. Börja med färg 413, sticka t.o.m. varv 9, byt färg 

2. Med färg 246, sticka t.o.m. varv 15 

3. Med färg 517, sticka resten av rutan.  

Kant: 519 
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Kant: 

Nu är det dags att ta fram strumpstickorna. Plocka upp 12 maskor på varje sida (med en 

sticka per sida) av första rutan (med valfri färg eller om du vill göra samma som jag så står 

färgnumren på mina ovan). Sticka rätstickning, men eftersom vi stickar runt så blir vartannat 

varv avigt och vartannat räta, börja med avigt varv. På varje varv: I varje första och sista 

maska på varje sticka ska du sticka i främre och bakre maskbågen, dvs, du ökar 8 gånger på 

varje varv. Det är lite pilligt med de aviga maskorna i den bakre maskbågen, men det går 

med lite tålamod. 

Jag stickade totalt 5 varv, sedan maskade jag av lagom löst på kommande räta varv.  

Blocka så att alla blir fina och i samma storlek. 

Klart! 
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