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Puss och kram - cylinderkudden 

 
Jag stickade ju en babyfilt med flätor i remsor och när jag var klar med den ville jag göra 

något mer i samma teknik eftersom den är så rolig och effektfull. Det fick bli ett kuddfodral 

till en cylinderkudde.  

Material  

Garn: Tilda Cotton Eco från Svarta Fåret, ett 25 grams nystan i följande färger: 241, 261, 249, 

248, 245, 237, 236, samt två nystan vitt 204. 

Stickor nr: Strumpstickor 3,5. 

Stickfasthet: 26 maskor på 10 cm.  

Storlek: Passar cylinderkudde på ca. 39 cm lång och med omkrets ca. 48 cm. 

Övriga tillbehör: Virknål 3, 2 stickmarkörer och en nål att fästa trådändar med. 
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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 16 maskor på strumpstickor. Sätt en stickmarkör efter de första 2 

maskorna och före de sista 2 maskorna. 

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

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

Repetera dessa varv tills arbetet mäter ca. 48 cm. Maska av. 

Remsa 2 och övriga remsor: Dessa görs likadant som remsa 1, dvs. du lägger upp 16 maskor, 

sätter stickmarkörer efter de  första 2 maskorna och före de 2 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. 
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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 kudden blir skev! 

Jag stickade 8 remsor i följande färgordning: 241, 261, 249, 248, 245, 237, 236, 204. 

 

Avslutning  
Kanttrianglar: 

Kanttrianglarna virkas med virknål 3. Jag använde samma garn som remsan är stickad i och 

gör en triangel på varje sida. Virka 15 fm på remsan i 2 varv. Minska därefter genom att 

sticka ihop de 2 sista fm tillsammans på varje varv, tills du har 4 fm kvar på triangeln: 2 fm, 

40 lm, virka tillbaka med 2 fm i varje luftmaska längs hela luftmaskremsan. Virka därefter 1 

fm och sedan en smygmaska i triangeln. Klipp av och fäst garnet.  

Jag blockade arbetet innan jag fortsatte till nästa steg. 
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Ihopvirkning 

Kudden virkas ihop på långsidan med fasta maskor, räta mot räta med synlig kant, med vitt 

nr 204. Det är dock valfritt hur man vill göra, det går ju utmärkt att sy ihop den också. Båda 

ändarna kommer att vara öppna och bara ihopknutna med en virkad remsa (som en 

smällkaramell). 
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Knytsnören 

Med vitt garn och virknål 3 mm: 120 luftmaskor. Virka ett varv med en fast maska i varje 

luftmaska och sedan ytterligare ett varv med en fm i varje fm. Fäst trådarna. Gör en till. 

 

Lägg de virkade trekanterna lite omlott och knyt ihop sidorna med en rosett av knytsnöret. 
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