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Stickad regnbågsfilt 

 

Jag har ju haft två paket med 10 grams nystan av Scheepjes Catona, ett litet mininystan i 

varje färg ett tag. Alla smånystan är så söta och därför har jag dragit mig för att använda 

dem, vill ju bara ha kvar dem så att jag kan titta på dem Nu var det dock dags och jag ville 

göra något stort med så många färger som möjligt. Första projektet blev denna barn/knäfilt. 

Det gick åt 51 olika 10 grams nystan plus 5 stycken 50 grams vita nystan till kanten.  

Material 

Garn: 51 stycken 10 grams nystan av Catona, se färglistan nedan plus 5 stycken 50 grams 

nystan av vitt 106. 

Stickor: Lång rundsticka, minst 80 cm lång 4,0 mm.  

Virknål: 4,0 mm till kanten. 

Stickfasthet: Inte så noga. 

Storlek: Ca. 105 x 116 cm. Den är stretchig så måtten är ungefärliga. 

Övriga tillbehör: nål att fästa trådarna med. 
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Färglista: 

Du kan så klart använda vilka färger du själv vill, och får du inte tag på ett paket med 

mininystan kan du t.ex. köpa 25 grams nystan, och då räcker den till två filtar.  

130 (uppläggningsvarv och sticka tills garnet tar slut) 
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515 sticka ca 2 varv och sen avmaskning. 

Start:  

OBS: Första maskan på varje varv ska lyftas avigt (då blir det enkelt att virka kanten i dessa 

lyfta maskor.) 
Med rundstickan, lägg upp 271 maskor med färg 130. Sticka rätstickning tills garnet tar slut. 

Ta nästa färg på listan och sticka till garnet tar slut osv. Det tar slut i mitten av varv och på 

olika sidor och det tyckte jag var fint på denna filt. Vill du ha en lite mer strukturerad filt kan 

du så klart välja att alltid byta färg på kanten och på samma sida så att alla färgbyten ser 

likadana ut på samma sida. Tänk på att det i så fall behövs fler färger. Maska av när du tycker 

att filten är lagom stor.  

Du anpassar lätt storleken på filten genom att lägga upp fler eller färre maskor och sticka 

den sen så lång som du önskar. 
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Popcornkant 

 
Denna kant blir stor och tjock och det tyckte jag passade på en i övrigt ganska tunn filt. 

Använd vitt garn och virknål 4.0. Samma färg på varje varv. Jag tycker att det är snyggast att 

klippa tråden efter varje varv och avsluta med ”invisible join” och börjar varje varv med en 

stående maska (fm, stolpe eller halvstolpe, beroende på mönstret). Det går såklart också att 

avsluta varje varv med en smygmaska och ersätta första maskan med 1 lm (=fm), 2 lm (=hst) 

eller 3 lm (=stolpe). 

Förkortningar: 

Fm: fast maska 

hst: halvstolpe 

st: stolpe 

sm: smygmaska 

lm: luftmaska 

4-pop: Popcorn maska gjord av 4 stolpar i samma maska, dra ut virknålen ur arbetsöglan, 

stoppa in virknålen genom första stolpens båda maskbågar, plocka upp arbetsöglan och dra 

igenom arbetsöglan genom första stolpen, försegla med en luftmaska. 

hö: hoppa över. 
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Varv 1: 1 fm i varje kantmaska och i varje maska på övre och undre kanten. Gör 3 fm i varje 

hörn. 

Varv 2: *4-pop, 1 fm* upprepa runt hela filten, i hörnen gör du 3 fm. 

Varv 3: 1 hst i varje maska. Tänk på att 4-pop kan se ut som 2 maskor, men du ska bara göra 

hst i ena och hoppa över den andra, alltså 1 hst först i popcornet och sen 1 hst i fastmaskan. 

I varje hörn gör du 3 hst. 

Varv 4: som varv 2. 

Varv 5: som varv 3. 

Varv 6: *7 st i samma maska, hö 2 m, 1 fm, hö 2 m* Upprepa runt hela filten. Ordna så att 

det ser ok ut i hörnen, eventuellt hoppar du bara över en maska då. 

Fäst alla trådar och blocka om du har möjlighet till det.  

Länk garnbutik: www.favoritgarner.se 

Länk till mönsterbank & portal för virkat & stickat: www.gicona.com 

Hashtags: #favoritgarner  #gicona 

Facebook & Instagram: @favoritgarner @giconapatterns 


