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Rosario halsduk 

 

Jag älskar ju halsdukar. Visst, sjalar är härliga men breda mysiga halsdukar ligger mig 

aningens varmare om hjärtat. Denna halsduk kan du lätt göra längre eller kortare om du vill. 

Egentligen går det åt exakt 2 nystan i varje färg till denna halsduk, men det är så exakt att jag 

inte vågar rekommendera att du köper bara 2 nystan i varje färg. Om du vill sticka en 

tvåfärgad halsduk, räcker det med 5 nystan i av den färg som motsvarar de 6 rosa nystanen. 

Material 

Garn: Merino sport från Katia yarns: 3 nystan rosa nr 28 (färg 1), 3 nystan ceriserosa nr 35 

(färg 2) och 3 nystan vitt nr 3 (färg 3). 

Stickor nr: Parstickor 5,5 mm. 

Stickfasthet: Inte så noga, gör ett test med stickor 5,5 och se om du gillar resultatet, om inte, 

byt till tjockare eller tunnare stickor. 

Storlek: Blockad blir den ca. 177 cm lång och ca. 23 cm bred. 

Övriga tillbehör: En virknål är bra att trä i fransarna och du behöver en garnnål för att fästa 

trådarna med.  
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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 rosa och cerice (färg 1 och 2) och rätt med vitt garn (färg 3). 

Varv 2: 1 rm om sista maskan på föregående varv var avig maska ELLER 1 am om sista 

maskan på föregående varv var rät maska., 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 

ÖKVÄ: Se bild och beskrivning sist i dokumentet. 

ÖKHÖ: Se bild och beskrivning sist i dokumentet. 

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

ihopstickade maskorna. 

Start:  
Lägg upp 55 maskor på stickor 5,5 mm med vitt garn (färg 3).  

Följ ovan zigzag-mönster med följande färger: 

9 varv vitt (färg 3). 

*16 varv rosa (färg 1). 

8 varv vitt (färg 3) 

16 varv cerise (färg 2) 

8 varv vitt (färg 3)* 

Upprepa *-* tills halsduken är lagom lång för dig, för mig blev det totalt 7 gånger. På sista 

vita partiet stickar jag 9 varv och maskar av.  

Tänk på att ny färg alltid börjar på ett varv 2. 

Fransar 
Gör fransar. Mina garnstumpar är 30 cm långa (som viks på mitten och blir då ca. 15 cm 

långa) och jag har 19 fransgrupper med 3 ”garnstumpar” i varje (vikta på mitten så att det 

blir 6 stycken). Jag satte rosa på sidan där cerise är längst ut och cerise på sidan där rosa är 

längst ut. 
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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. 

Bilden visar hur det ser ut 

när du plockat upp öglan 

mellan maskorna och 

precis satt den på 

vänsterstickan. Sen drar du 

ut högerstickan och stickar 

maskan genom bakre 

maskbågen. 
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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. 

Bilden visar hur det ser 

ut när du precis plockat 

upp öglan mellan 

maskorna med 

högerstickan och satt 

den på vänsterstickan. 

Dra ut högerstickan och 

sticka maskan som 

vanligt genom främre 

maskbågen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips: Jag har ringat in ”knuten” på nedan bild. Den ska hamna på framsidan vid ÖKHÖ, och då 

ska du sticka i främre maskbågen (där knuten är). 

Vid ÖKVÄ, så hamnar den på ”baksidan” och då 

stickar du i bakre maskbågen (där knuten är). 
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