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Heart halskrage 

 

Jag har en son på förskolan och jag vet hur bra det är med halskragar. Till Alla hjärtansdag 

ville jag så klart göra en med hjärtmotiv. Kan inte säga att min son var så sugen att få just 

denna, men det finns ju andra barn i bekantskapskretsen som kanske vill ha den. Jag vet, 

stereotypa könsroller och allt sådant. Jag älskar ju rosa (och hjärtan) och båda mina söner 

har haft rosa på sig fram tills att de var tillräckligt gamla att välja färg på kläderna själva, men 

det här med kill- och tjejfärger/symboler sitter verkligen hårt rotat i samhället.  

Hur som helst, halskragar får inte stickas och denna är stickad i mjukaste 

merino/akrylblandning för att vara skön mot den känsliga halsen.  

Material 

Garn: 1 nystan vardera i följande färger av Scheepjes Merino soft: nummer 622 (färg A), 

nummer 623 (färg B) och nummer 621 (färg C). 

Stickor nr: 40 cm lång rundsticka 4,0 mm 

Stickfasthet: Ca 19 m/10 cm. 

Storlek: Barnstorlek (Förskoleålder) 

Övriga tillbehör: Stickmarkör för att markera början av varvet, sax och nål. 
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Start:  
Lägg upp 90 maskor med färg A och rundstickan på 4,0 mm. Du kan öka eller minska 

omkretsen på halskragen genom att dra ifrån eller lägga till 10 maskor åt gången.  

Halskragen stickas runt på rundstickan.  

Sticka vriden resår (1 vriden rätmaska, 1 avig maska) i 15 varv.  

Byt till färg B och sticka ett räta varv. 

Följ hjärtmönstret, varv 1-13 en gång och därefter varv 2-13 en gång. Inringad maska på varv 

13 ska inte stickas andra gången detta varv stickas (alltså sista mönstervarvet).  

 

Efter att mönstret är klart (fyra rader med hjärtan), stickar du ett räta varv med färg B.  

Byt till färg A och sticka 15 varv vriden resår, (1 vriden rät maska, 1 avig maska).  

Maska av löst och fäst alla trådar. Blocka om du vill.  

 

 


