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Martins halsduk 

 

Mysigaste halsduken i höst stickar du av Phildar Nebuleuse. Denna är till min man, som 

aldrig har halsdukar på sig, det ska det nog bli ändring på efter att han provat denna. Den här 

vintern står många barnvagnspromenader på schemat så den kommer att komma väl till 

pass, tror jag. 

Material 

Garn: Phildar Nebuleuse, 1 nystan vardera i följande färger: Blanc, Perle, Orage, Minerai och 

Noir. 

Stickor nr: 7 mm. 

Stickfasthet: 12 maskor/10 cm enligt banderoll med stickor 7 mm. Inte jättenoga. 

Storlek: 150 cm lång, önskar du längre behöver du nog två nystan av varje färg. 

Övriga tillbehör: Virknål till hjälp när du gör fransarna. 

Mönster ”zigzag”:  

Mönstret ska vara delbart med 14 + 1. 

Varv 1: Aviga maskor hela varvet. 

Varv 2: 1 rm, ÖKVÄ, *5 rm, döhpt, 5rm, ÖKHÖ, 1 rm, ÖKVÄ * upprepa *-* tills du har 14 

maskor kvar på stickan: 5 rm, döpht, 5 rm, ÖKHÖ, 1 rm. 
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Förklaringar: 

Döhpt = (Dubbel överdragshoptagning) 
lyft nästa maska räta, sticka de följande 2 maskorna rätt tillsammans och dra den lyfta 
maskan över de två ihopstickade maskorna. 

ÖKHÖ = Ökning med högerlutning 
Öka en maska genom att med höger sticka plocka upp öglan mellan maskorna och sätta den 
på vänster sticka genom att sticka in vänster sticka bakifrån i öglan (se bild), och därefter 
sticka den upplockade maskan som vanligt rätt. 

 

ÖKVÄ = Ökning med vänsterlutning. 
Öka en maska genom att med högersticka plocka upp öglan mellan maskorna och sätta den 
vänster sticka genom att sticka in vänster sticka framifrån i öglan (se bild), och därefter sticka 
den upplockade maskan genom bakre maskbågen. 
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Start: 
Lägg upp 29 maskor med stickor 7 och färg Blanc. Sticka 5 varv enligt mönstret “Zigzag”. 

(Sista varvet blir ett varv 1). Byt färg till Perle (första varvet blir ett varv 2 och ny färg ska 

hädanefter alltid börja på ett varv 2) och sticka 4 varv enligt mönstret. Sticka sedan fyra varv 

med färg orage, minerai och noir.  

Färgordning: blanc, perle, orage, minerai och noir. Upprepa dessa tills du är nöjd med 

halsdukens längd. Min blev 150 cm lång. Jag avslutade med blanc och maskade av.  

Avslutning 

Fäst alla trådar och blocka halsduken (jag tyckte att det behövdes). Gör fransar, ca 13 cm 

långa (när de är vikta, alltså behövs ca. 26 cm långa garnbitar). 

 
Trött pappa som matar bäbis varannan timme… 
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