
www.annimia.com 
 
 
 

 
Original design by Maria Forzén 

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

Halsvärmaren Louise 

 

Det är härligt att hösten är här och man äntligen snart kan få ha på sig lite myskläder! 

Stonewashed XL har nästan en pudrig snökänsla (speciellt det vita) och är så mjukt mot 

kroppen, att jag absolut ville göra en halsvärmare av det. Det fick bli två eftersom lillen 

tyckte om den första jag gjorde. 

Material  

Garn: Scheepjes Stonewashed XL, 1 nystan var i följande färger: Vit 841 (Moonstone) och 

Turkos 855 (Green agate) för den vita/turkosa halsvärmaren eller 1 nystan vardera av Vit 841 

(Moonstone) rosa (Tourmaline) 876 för den vita/rosa halsvärmaren. 

Stickor nr: Rundstickor 40 cm långa, 4 mm och 5 mm. 

Stickfasthet: 16 maskor på 10 cm. 

Storlek: Passar vuxen som vill ha en ganska snäv värmare samt även barn.  

Övriga tillbehör: 1 stickmarkör och en garnnål att fästa trådarna med. 
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Mönster Bubblor 

Varv 1 med vitt: räta maskor hela varvet. 

Varv 2 -5 med turkos: räta maskor hela varvet. 

Varv 6 med vitt: *3 räta maskor, släpp nästa maska, repa upp maskan 4 varv ner (dvs. alla 

turkosa varv) och stick in vänster sticka i maskan från varv 4, som ligger under de 4 lösa 

trådarna (senaste vita varvet) sticka maskan rätt (jag plockar upp maskan med höger sticka, 

för över den till vänster stickan och sen stickar jag den rätt, under de 4 tappade maskorna)*. 

Upprepa *-* varvet ut. Se bild av baksidan. 

Varv 7 med vitt: räta maskor.. 

Varv 8-11 med turkos: Räta maskor 

Varv 12 med vitt: *1 räta maskor *släpp nästa maska, repa upp, sticka maskan rätt från varv 

7 (som på varv 6), 2 r*. Upprepa *-* varvet ut. 

 

Baksidan ska se ut så här (nästan finare än framsidan!!): 

    

Start:  
Med rundsticka 4 mm, lägg upp 68 maskor med vitt och sticka rätstickning i 5 varv. Eftersom 

vi stickar runt blir vartannat varv avigt och vartannat varv rätt. Börja med ett avigt varv:  

Avigt, rätt, avigt, rätt, avigt.  

Byt till stickor 5 mm. och sticka enligt ovan mönster (dvs starta på varv 1 och sticka ett varv 

rätstickning). Sticka enligt ovan mönster i 16 cm, eller så hög du vill ha den (men tänk på att 

det kanske går åt mer garn om du gör den större). 

När halsvärmaren är lagom hög, (sista varvet på mönsterrapporten ska vara ett varv 1 eller 

7), byter du till stickor 4 och stickar en av, slutningskant i rätstickning på 5 varv: avigt, räta, 

avigt, räta, avigt. Maska av på ett rätavarv, fäst trådarna och blocka om du vill. 
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