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Enjoy the silence - babyfilt 

 

Min man gjorde en av sina väldigt få garnönskningar. En babyfilt till sin gamla synthpolare. 

Den skulle vara ganska tunn och i lila och svart. Jag måste säga att jag väldigt skeptisk, men 

hittade en fin lila och en fin svart i det mysiga garnet Viking Björk (den gamla som de tyvärr 

slutat med, finns fortfarande att köpa hos Favoritgarner.se), och resultatet blev riktigt bra. 

Måste säga att jag för en gångs skull även är extremt nöjd med namnet. 

Material  

Garn: Viking Björk (gamla som innehåller 90 % bomull, 10 % merinoull). 4 nystan vardera i 

färgerna 568 lila och 503 svart. (Eller andra kombinationer, tänk att ha svart men i stället för 

lila göra filten i olika regnbågsfärger!) 

Stickor nr: 3 mm, rundsticka som är minst 80 cm lång. 

Stickfasthet: 25 maskor/ 10 cm enlig banderoll. 

Storlek: 73 x 90 cm blockad. 

Övriga tillbehör: garnnål 
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Mönster ”zigzag”: 

Mönstret ska vara delbart med 18 + 1. 

Om sista maskan på föregående varv stickats rätt ska första maskan på nästa varv stickas 

avigt, och om sista maskan på föregående varv stickats avigt ska första maskan på nästa varv 

stickas rätt. 

Varv 1: Avigt med lila och rätt med svart. 

Varv 2: 1 rm, ÖKVÄ, *7 rm, döhpt, 7 rm, ÖKHÖ, 1 rm, ÖKVÄ, * upprepa *-* tills du har 18 

maskor kvar på stickan: 7 rm, döhpt, 7rm, ÖKHÖ, 1 rm 

Start:  
Lägg upp 217 maskor med svart. Börja med varv 1 som alltid stickas rätt med svart garn och 

upprepa varv ett och två 9 gånger. Sticka varv 1 igen (totalt 19 varv). Byt till lila, börja med 

varv 2 och upprepa varv 2 och 1 (nu när det är lila ska varje varv 1 stickas avigt), 9 gånger 

(totalt 18 varv). Byt till svart igen och upprepa varv 2 och 1, 9 gånger (totalt 18 varv), och 

fortsätt att sticka varje färg i 18 varv, varje första varv med ny färg ska vara på varv 2. 

Avslutning 
Maska av när filten mäter ca. 70 cm.  Jag tycker att kanterna är fina och har inte gjort någon 

kant, men det kan man förstås göra om man vill. Fäst trådarna. Filten behöver blockas, 

annars är den lite bubblig.  
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