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Wavy pillow 

 

Garnet Phil Express från Phildar är härligt chunky med tyngd. Funderade länge på vad jag 

skulle göra av det. Det kommer i massa färger, men de pastelliga var särskilt fina ihop så jag 

chansade på att det skulle räcka till en stor kudde. Chansade rätt, det räckte precis till en 

kudde 50 gånger 50 cm (det blir rätt tight, men jag ville inte att kudden skulle kännas platt). 

Material  

Garn: Phil Express från Phildar, 1 nystan var (de är på 200 gram styck) av följande färger: 

Jean, Creme, Glacon, Rosee och Ecru. 

Stickor nr: Rundsticka 12 mm, 80 cm lång. (Man stickar fram och tillbaka men det blir för 

tungt och trångt på raka stickor.) 

Stickfasthet: 7 maskor/10 cm i slätstickning. 

Storlek: Passar innerkudde på 50 * 50 cm.  

Övriga tillbehör: Virknål 12 mm för ihopvirkning av kanten. 
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Mönster ”feather and fan”: 

Mönstret ska vara delbart med 18 + 2. 

Tänk på att lyfta första maskan på varje varv för att få en tydlig maskkant inför 

ihopvirkningen. Lyft rätt om sista maskan var avig, lyft avigt om sista maskan var rät. 

Varv 1: Räta maskor. 

Varv 2: Aviga maskor. 

Varv 3: Lyft första maskan rätt, *(sticka 2 räta maskor tillsammans) 3 ggr, (1 omsl, 1 rm) 6 

ggr, (sticka 2 räta maskor tillsammans) 3 ggr. Upprepa *-* till sista maskan som stickas rätt. 

Varv 4: Räta maskor. 

Start:  
Lägg upp 38 maskor med Jean och sticka de fyra varven som bildar ovan rapport. Byt färg 

och sticka en rapport i varje färg. Du kan välja ordning men min var följande: Jean, Creme, 

Glacon, Rosee, Ecru. 

Upprepa dessa tills arbetet mäter 96 cm. (Mät runt kudden också så att det verkar bra, 

Beroende på fyllning kan man behöva sticka olika långt, det ska överlappa lite) 

Maska av och fäst alla trådar om du inte redan varit duktig och gjort det på vägen.  

Avslutning  
Virka ihop sidorna med virknål 12 och fastmaskor med avigsidorna mot varandra för jag gillar 

när den virkade kanten syns, jag använde färg Creme. För mig gick inte kortsidorna omlott, 

utan jag la dem som bilden nedan. 

 

Det är svårt att hitta bra knappar som funkar med så här tjockt garn så jag använde 3 flätor 

för att knyta ihop kudden istället. Klipp 3 st 50 cm långa garnbitar per fläta. Sätt sedan fast 
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dem enkelt genom att trä dem genom den undre biten och sen genom den övre och knyt 

rosett. 
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