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Henrietta - kudden 

 

Jag har haft ett gäng nystan av Stonewashed XL i mitt stash rätt länge. Planen har hela tiden 

varit att de ska bli en kudde, men inspirationen har inte riktigt infunnit sig, men plötsligt på 

en vanlig onsdag kom uppenbarelsen av vad de skulle bli! Äntligen. Och vilken härlig känsla 

det var att sticka med detta garn! Fluffigt och mjukt och så snabbstickat! 

Material 

Garn: Scheepjes Stonewashed XL i färgerna Tourmaline (rosa) # 876, 2 nystan, Moon Stone 

(vit) # 841 3 nystan och Green agate (turkos) # 855 2 nystan. 

Stickor nr: Rundsticka 60 eller 80 cm, 5 mm. 

Stickfasthet: 19 maskor/10 cm enligt banderoll i slätstickning, men jag fick det till 16 

maskor/10 cm. 

Storlek: Passar 50 * 50 cm kudde. 

Övriga tillbehör: Garnnål, 5 knappar, nål och tråd som passar att sy fast knapparna med och 

virknål 4,5 mm. 
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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 turkos och rosa och rätt med vitt. 

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 91 maskor med vitt, sticka enligt ovan mönster i 11 varv. OBS! Alla färgbyten ska 

starta med ett varv 2! 

*Byt till turkos och sticka enligt ovan mönster i 20 varv. 

Byt till vitt och sticka enligt ovan mönster i 10 varv. 

Byt till rosa och sticka enligt  ovan mönster i 20 varv. 

Byt till vitt och sticka enligt ovan mönster i 10 varv.* 

Upprepa *-* tills arbetet mäter ca. 105 cm och passar runt kudden du tänkt, sista färgen ska 

vara vitt och istället för 10 varv ska du sticka 11 varv och därefter maska av. 

Avslutning 
Med virknål 4,5 mm och vitt garn, virka fasta maskor i varje maska från rätsidan längs med 

kanten med 5 piggar (där knapphålen kommer att vara). I varje pigg virkar du så många 

luftmaskor som passar för dina knappar, för mig blev det 8 luftmaskor. I varje ”dal” virkar du 

två maskor tillsammans, samtidigt som du hoppar över maskan längst ner i dalen. 

 

Klipp av garnet och fäst tråden. 
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Vik ihop kuddfordralet med avig sidorna mot varandra så att de första och sista rätstickade 

vita delarna överlappar varandra, var noga med att sidan med knapphålen kommer överst. 

Jag använder stickmarkörer istället för nålar för att hålla ihop arbetet med. 

 

Virka med fasta maskor längs med kanterna, gärna ganska tätt. 

 

Sy fast knapparna.  
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