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Babyfilt – Peppina 

 

Merinogarn är så himla lyxigt och vem förtjänar det inte mer än en liten baby, så det blev så 

klart en babyfilt! Jag älskar att sticka i remsor (ihopstickade, så att man slipper sy ihop dem 

sen), raderna blir korta och det känns som att stickningen går snabbare. Denna gång var det 

dags att göra något annat än flätor i remsor så nu blev det istället ett enkelt spetsmönster. 

Det blev riktigt bra.  

Material  

Garn: Katia Merino 100 % 5 nystan i färg 503 mörkgrå (färg 1) och 4 nystan i färg 62 

senapsgul (färg 2). 

Stickor: 2 st strumpstickor i storlek 4,5 mm samt rundsticka 4,5 mm, minst 120 cm lång för 

kanten. 

Stickfasthet: 23 maskor = 10 cm enligt banderoll i slätstickning. (Inte jättenoga, provsticka en 

remsa, innan blockning blev första remsan ca 6 cm. Du bestämmer själv hur många remsor 

du vill göra och hur långa du vill göra dem.) 

Storlek: Ca 78 x 78 cm.  

Övriga tillbehör: Garnnål att fästa ändarna med. 9 stickmarkörer. En virknål är bra hjälp när 

man gör fransarna. 
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Mönster ”Fishtail lace panel”: 

Varv 1: *1 am, 1 rm, omslag, 2 rm, döhpt, 2 rm, omslag, 1 rm, 1 am*. 

Varv 2: *1 rm, 9 am, 1 rm*. 

Varv 3: *1 am, 2 rm, omslag, 1 rm, döhpt, 1 rm, omslag, 2 rm, 1 am*. 

Varv 4: som varv 2. 

Varv 5: *1 am, 3 rm, omslag, döhpt, omslag, 3 rm, 1 am*. 

Varv 6: Som varv 2. 

Döhpt: Lyft 1 maska rätt, sticka 2 maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över de två 

ihopstickade maskorna. 

Start: 
Första remsan 

Lägg upp 13 maskor med gult garn (färg 2). Sticka alla varv så här: Lyft 1 maska avigt *följ 

rapport* 1 rm. Upprepa de 6 varven så många gånger som du behöver för att nå önskad 

storlek. Jag gjorde mina remsor 68 cm långa, och det blev 174 varv (29 upprepade 

rapporter). Räkna varven, det är mycket viktigt att varje remsa får exakt samma antal 

maskor, annars är det väldigt lätt att hela filten blir sned. Maska av när du är nöjd med 

längden. Jag tycker att det blir snyggast att avsluta med ett var 6 och därefter maska av. Fäst 

gärna tråden nu om du inte vill spara alla till sist. 

Andra och alla följande remsor 

Lägg upp 13 maskor med grå (färg 1). Övriga remsor stickas i princip likadant som den första. 

Enda skillnaden är att sista maskan på alla räta varv 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 rätt. 
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Den ljusblå maskan på bilden som är 

längst till vänster stickas ihop rätt 

med den blå kantmaskan, eller om 

man är petig, de två blå 

maskbågarna, (som kantmaskan 

består av). 

Första maskan på nästa var lyfter du 

avigt (med garnet framför arbetet, 

som du sen låter ”glida” tillbaka till 

rätt plats). Du stickar alltså ihop 

remsorna med varandra på 

vartannat varv, då du har rätsidan 

mot dig. 

 

 

 

Antalet kantmaskor ska stämma med antalet varv du ska göra, men när du närmar dig slutet 

är det bra att kolla om det verkligen kommer att gå jämt upp. Det är lätt att råka hoppa över 

en kantmaska någonstans eller kanske råkat göra en avigmaska istället för att lyfta så att det 

blir svårt att sätta stickan i rätt maska. Justera i så fall lite, dvs gör två varv i en eller hoppa 

över en kantmaska, det är snyggast om man får till sista varvet i sista kantmaskan på 

föregående remsa. 

Sticka så många remsor på samma sätt som andra remsan, du behöver för att bli nöjd med 

storleken, jag gjorde varannan gul och varannan mörkgrå, totalt 11 remsor.  

 

Så här blir skarven mellan två remsor. 
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Kant 

Dags att ta fram den långa rundstickan och mörkgrått garn (färg 1). Börja på en sidan med 

kantmaskor (jag vill kalla det långsidan men egentligen blir ju filten fyrkantig, en enfärgad 

sida helt enkelt) och plocka upp en maska i varje kantmaska (rätsidan mot dig), se bild.  

 

 

 

På det jag vill kalla kortsidan (där remsornas kortsidor hamnar) ska du plocka upp 11 maskor 

per remsa. Med all säkerhet kommer du inte plocka upp samma antal maskor på 

”långsidorna” som på kortsidorna, men det är helt ok och inget att oroa sig för. Garnet är 

stretchigt och du kan lätt dra den till den form (rektangulär eller kvadratisk) du önskar vid 

blockning. 

Du ska sticka runt, men i rätstickning, vilket betyder att vartannat varv ska stickas rätt och 

vartannat avigt. Första varvet blir ett avigt varv.  

Hörn: Sätt en stickmarkör på var sida om varje hörnmaska (totalt 8 markörer). Hörnmaskan 

ska rätstickas på alla varv. Det är inte helt tydligt vilken som blir hörnmaskan, du väljer själv 

vilken det blir, antingen den sista på ena sidan eller den första på nästa sida. Det spelar ingen 

roll vilken det blir. 

Vid varje hörn och på varje varv: När du har 2 maskor innan markören, sticka 1 maska i 

främre maskbågen och därefter 1 maska i bakre maskbågen på samma maska (avigt eller 

rätt, samma som du stickar på övriga varvet), sticka sista maskan (avigt eller rätt beroende 

på varv).  

Sticka därefter hörnmaskan rätt. 

Första maskan efter markören: sticka 1 maska i främre och därefter 1 maska i bakre 

maskbågen på samma maska (avigt eller rätt, samma som du stickar på övriga varvet). 
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Hörnet blir spetsigare än 90 grader, vilket jag tycker är fint när man sen sätter på tofsarna, 

men kan vara bra att veta så att man inte tror att det är fel. 

Varv 1-15 grått (färg 1) 

Varv 16-17 gult (färg 2) 

Varv 18-23 grått. (färg 1) 

Maska av i grått. 

Gör 4 tofsar och sätt fast i varje hörn. Jag gjorde mina ca 12 cm långa, dvs. var garnbitarna 

ca. 24 cm långa innan jag vek dem. 
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