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Puss och kram - babyfilt 

 

 

En del minns kanske att jag för ett år sedan stickade på en blå grej med flätor i remsor. Det 

ska bli en kudde, men tja, något gick tokigt i min räkning (eller, ärligt talat, jag räknade inte 

alls!) så den är på paus just nu. Så fort jag fick hem mina Tilda cotton eco nystan från Svarta 

fåret visste jag att jag ville göra en babyfilt med samma teknik (men med noga räkning av 

varje varv). Och tja, här är den dårå och jag blev väldigt nöjd med den. 

Material  

Garn: Svarta Fåret Tilda Cotton Eco, 1 st 25 grams nystan var i följande färgnr: 224, 212, 222, 

323, 282, 386, 267, 273, 280, 280, 274 samt 5 nystan i färg 205 för kanten. 

Stickor nr: Strumpstickor 3,5 till flätorna och rundsticka 3,5 mm som är 80 cm lång till 

kanten. 

Stickfasthet: Enligt banderoll 26 maskor på 10 cm i slätstickning. 

Storlek: Ca. 76 * 72 cm. 

Övriga tillbehör: 2 stickmarkörer, en flätsticka som är tunnare än 3,5 mm. 
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Mönster ”interlocking cables” 

Varv 1: rm 

Varv 2: am 

Varv 3: F6B, F6F 

Varv 4: am 

Varv 5: rm 

Varv 6: am 

Varv 7: rm 

Varv 8: am 

Varv 9: F6B, F6F 

Varv 10: am 

Varv 11: rm 

Varv 12: am 

Varv 13: rm 

Varv 14: am 

Varv 15: F6F, F6B 

Varv 16: am 

Varv 17: rm 

Varv 18: am 

Varv 19: rm 

Varv 20: am 

Varv 21: F6F, F6B 

Varv 22: am 

Varv 23: rm 

Varv 24: am 

Start: 

Remsa 1: Lägg upp 18 maskor på strumpstickor. Sätt en stickmarkör efter de första tre 

maskorna och före de sista tre maskorna. 

På alla varv innan markören: Lyft 1:a maskan rätt, sticka två rm. Mellan markören stickar du 

enligt mönstret ”interlocking cables”. Efter den sista markören: 2 rm, 1 am. 

Repetera dessa varv tills arbetet mäter ca. 70 cm. (Då är det bara lite kvar av nystanet, 

denna klipper jag först när jag är klar med alla remsor, jag rullar ihop det med en 

gummisnodd, ifall t.ex. något av de andra garnerna inte skulle räcka.) Maskorna som är kvar 

sätts på en tråd.  
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Så här såg det ut när jag var helt klar med 

alla remsor. Lite trassligt men lätt att 

ordna upp. 

 

 

 

 

 

 

 

Remsa 2 och övriga remsor: Dessa görs likadant som remsa 1, dvs. du lägger upp 18 maskor, 

sätter stickmarkörer efter de 3 första maskorna och före de tre sista. Enda skillnaden är att 

sista maskan stickas ihop med motsvarande kantmaska i tidigare remsa, se bild. Det är här 

poängen med strumpstickor kommer. Innan du börjar ett varv från rätsidan sticker du in 

änden av strumpstickan i kantmaskan på den tidigare remsan, så är den redan upplockad när 

du kommer till sista ”ordinarie” maskan, då stickar du ihop denna med kantmaskan avigt. 

Den ljusblå maskan som är längst till 

vänster stickas ihop avigt med den 

blå kantmaskan, eller om man är 

petig, de två blå maskorna (tekniskt 

sett en maska med två maskbågar).  

 

Var noga med att hålla exakt räkning på alla varv du gör, så att du gör exakt lika många på 

varje remsa, då det annars är jättelätt att filten blir skev! 
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Det gick åt ett nystan per remsa för mig och jag hade denna färgordning: 

224, 212, 222, 232, 282, 286, 267, 273, 280,274. 

 

Fast på den här bilden är 

färgordningen tvärtom, 224 är 

till höger (bruna) och 274 är till 

vänster (ljusblå). 

 

 

 

 

 

 

 

Kant  

Börja med långsidorna. Med rundstickan på ca. 80 cm plockar du från rätsidan upp 113 

maskor med färg nr. 205, dvs. 1 i varje kantmaska (så har du gjort remsorna kortare eller 

längre så får du justera antalet, bara du är noga med att plocka upp exakt lika många på 

andra sidan. Sticka rätstickning i 29 varv, men sista maskan på varje varv stickas avigt och 

första maskan på varje var lyfts rätt.  

När du gjort båda långsidorna är det dags för kortsidorna (eller tja, det blir egentligen fler 

maskor på dessa, men övre och undre kanten då). 

Jag började med den övre där alla smånystanen är. För först över alla maskor från tråden till 

rundstickan, se till att det verkligen blir 18 maskor per remsa, om inte så har du missat 

någon, vilket är väldigt lätt hänt. Jag låter smånystanen vara kvar och klipper av och fäster 

trådarna när jag stickat klart denna kant. Från rätsidan, plocka upp en maska i varje 

kantmaska på den högra långsidan, det blir 15 stycken om du gjort 29 varv (det viktiga är att 

det blir samma på båda sidorna). Sticka maskorna från remsorna, MEN sticka ihop 2 maskor 

tillsammans över de 12 maskorna som utgör flätorna på varje remsa, så att det på varje 

remsa finns kvar 12 maskor totalt med de tre kantmaskorna på varje sida. Plocka upp 15 

maskor till längs med den andra vita kanten. Totalt 150 maskor. 
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Sticka rätstickning i 33 varv, men även här ska varje sista maska stickas avigt och varje första 

maska ska lyftas rätt.  

 

Nedre kanten: Plocka upp 15 maskor längs med den vita kanten, på varje remsa plockar du 

upp de tre kantmaskorna på varje sida plus 6 av de 12 flätmaskorna. De maskor du plockar 

upp finns på den ”övre delen av flätan”. (=12 maskor på varje flätremsa.) och så avslutar du 

med att plocka upp 15 maskor på nästa vita kant, totalt 150 maskor. 

Sticka rätstickning i 33 varv. Maska av. 

Fäst alla trådar och blocka om du önskar.  
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