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Halsduken Doris 

 

För flera år sedan stickade jag en rutig halsduk som jag älskade, men sålde innan användning 

och jag önskar att jag behållit själv. Dags att göra en ny helt enkelt och här är den. Min man 

säger att den känns Dr. Who-inspirerad, och det är ju roligt, jag älskar ju speciellt Bow tie-dr 

Who. Denna stickas med tre färger åt gången fram och tillbaka, kan vara lite meckigt med 

lite garntrassel, men när den är klar är det sååå skönt att man slipper sy ihop den. Jag har 

stickat med enbart räta maskor, så den passar nybörjaren som har lite tålamod (med tanke 

på garntrasslet). 

Material  

Garn: Scheepjes Merino soft, i följande färgnummer: 1 nystan 600, 2 nystan 601,2 nystan 

620, 2 nystan 621, 2 nystan 622, 1 nystan 623. Du kan ju välja vilka färger du vill, om du 

lägger på t.ex. 2 färger till behövs nog bara ett nystan av varje, men det beror också lite på 

hur du lägger färgerna. 

Stickor: Rakstickor 5 mm.  

Stickfasthet: Ca. 19 maskor/10 cm, det är inte jättenoga. 

Storlek: 176 cm lång och 23 cm bred. (Man gör den så lång man själv vill genom att göra fler 

eller färre rutrader.) 

 

Start:  
Lägg upp 16 maskor i första färgen, 16 maskor i andra färgen och 16 maskor i tredje färgen. 

De kommer snart att hänga ihop. Vänd, sticka räta maskor (även kantmaskorna), och när du 

ska byta färg ska du vara noga med att vrida garnerna runt varandra som nedan bild: 
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Dra lite så att det inte blir för löst vid färgbytena.  

Sticka 28 varv, byt därefter till tre nya färger, sticka 28 varv, byt till tre nya färger osv. Jag 

skriver noga upp varje varv, men du kanske har en varvräknare eller är en baddare på att 

räkna de stickade varven (det är inte jag, därav allt skrivande). Var noga att alltid byta färg på 

samma sida, annars hamnar färgbytarvarven både på framsidan och baksidan. Gör så många 

rutvarv du önskar, maska av i respektive färg. (Jag gjorde totalt 22 rutrader.) 

Avslutning  
Sy in alla trådar om du inte varit så duktig att du gjort det under tiden, och gör fransar. Mina 

är 40 cm långa och jag virade garnet runt en rätt tjock pocketbok för att få dem lika långa. 

Sätt fast dem med hjälp av virknålen. 

Jag blockade inte denna, utan använde direkt.  
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