
www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

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

Sunny Waves Babyfilt 

 

 

Min favoritkusin som bor i San Diego ska snart få barn och så klart ska hon få en babyfilt. Vi 

har dock knappt setts på många år och jag har inte riktigt koll på vilka färger hon gillar… Hon 

ska få en tjej och jag ville göra en ganska tunn filt i glad ”Californiska” färger (inte för att jag 

har koll på det, haha). Jag är nöjd i all fall, och den är härligt mjuk. Mönstret är superenkelt, 

bara 4 varv och jag har inte gjort någon kant på den. Om du vill ha det kan du ju alltid börja 

och avsluta med samma färg och sen t.ex. plocka upp maskor längs långsidorna i samma färg 

och sticka en lite kant.  

Material 

Garn: Pingo Douceur 4 från Pingouin, 1 nystan vardera i följande färger: Falaise, Anis, Poudre 

och Fuchsia samt Pingo Arlequin, 1 nystan vardera i följande färger: Pastel och Aurore. 

Stickor nr: Rundsticka 4 mm, ca. 80 cm lång.  

Stickfasthet: 21 maskor/10 cm enligt banderoll i slätstickning. 

Storlek: Ca. 76 * 58 cm (Den är rätt stretchig så svårt att mäta likadant varje gång man 

mäter.) 
Övriga tillbehör: Garnnål för att sy in alla trådar. 
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Mönster ”feather and fan”: 

Mönstret ska vara delbart med 18 + 2. 

Tänk på att sticka sista maskan avigt på alla varv, samt lyfta första maskan rätt. Då blir 

kanten snygg. 

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 avigt. 

Varv 4: räta maskor. 

Start:  
Lägg upp 164 maskor med valfri färg (Jag började med falaise). Sticka 4 varv enligt ovan 

mönster, byt färg och sticka ovan rapport (4 varv) och byt färg. Fortsätt så (dvs. sticka en 

rapport på fyra varv i varje färg) tills arbetet är lagom långt. För mig räckte garnet precis till 

denna filt, om du vill göra filten större behöver du två nystan av varje färg.  

Min färgordning var denna: 

Falaise 

Anis 

Pastel 

Poudre 

Aurore 

Fuchsia 

Maska av och fäst alla trådar. Jag blockade inte denna filt. 
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