
Stor trekantig schal, 100 g SoftBlend o PälsBlend 
Lägg upp 5 maskor på stickor nr 9, 8, 7 eller 6, sticka ett varv i rätstickning. 
Hela schalen skall stickas i rätstickning. Stickstorleken avgör hur lös/gles du 
vill ha din schal. Sticka upp hela härvan eller så långt du önskar av garnet. 
Öka 1m på var sida om mittmaskan, sätt en tråd i avvikande färg kring 
mittmaskan. Sticka ett varv. På nästa varv ökas igen 1 m på var sida om 
mittmaskan. Sticka ett varv. 
I fortsättningen ökas 1 m på vardera sidan om mittmaskan på vart annat varv, 
1 m i början på varje varv innanför de två yttersta maskorna. Maska av med 
dubbelt garn. 
Tips: för att avmaskningsvarvet inte skall bli för hårt (kort) så schalen blir 
oval och ej får den fina snibben maska av första maskan, plocka upp en 
maska från maskbågen mellan maskorna och maska av, maska av nästa 
stickade maska, plocka upp en maska osv. Nu blir det dubbelt så många 
avmaskade maskor och du behöver ej avmaska lika löst, samt virkning av en 
förstärkt kant kan uteslutas. 
Om du avmaskar mycket löst med enbart de stickade maskorna, så 
rekommenderar jag ett virkat varv med smygmaskor eller fasta maskor i 
dubbelt garn, för att förstärka kanten. 
 

Trekantig schal, c:a 60 gram SoftBlend FX1 o G1 
Lägg upp 200 m med skoluppläggning på stickor nr 9, (se nästa sida) och 
sticka ett varv. Hela schalen stickas i rätstickning. Minska därefter på vart 
annat varv genom att sticka ihop 2 m innanför de 2 yttersta i början och slutet 
av varvet samt 2 m 2ggr tillsammans på mitten. Sticka tills 8 m återstår. 
Minska endast på mitten och maska av. För att hålla rätt på mitten knyt in en 
tråd efter 100 m på första varvet. 
Montering: Virka ett varv med fasta maskor, med virknål nr 9, i dubbelt 
garn runt schalens kanter, för att få en starkare kant. 
 

Avlång Halsduk, c:a 40 gram SoftBlend FX1 o G1 
Om du stickat trekantig schal på c:a 60 gram garn, så har du c:a 30-40 g kvar 
av härvan vilket räcker till en rak halsduk. 
Lägg upp 40 m på stickor nr 9, 8, 7 eller 6 med dubbelt garn sticka 
rätstickning med enkelt garn. Sticka så långt som önskas och avmaska med 
dubbelt garn 
 
Avlång schal i spetsmönster SoftBlend o PälsBlend   
Lägg upp 61 maskor på stickor nr 5, med skoluppläggning, se nästa sida. 
En mönsterrapport omfattar 10 maskor och 8 varv, 6 rapporter som denna blir 
c:a 30 cm bred schal. 

Börja sticka mönstret enligt ovan v 1 – v 8. Upprepa från v1, sticka så långt 
som du önskar eller sticka upp hela härvan. Avmaska löst genom att sticka 
första m och andra m, drag första m över andra m, sticka tredje m, drag andra 
m över tredje m och så vidare tills en m återstår, drag tråden genom öglan 
och fäst. 170 cm lång schal väger 50-60 gram. 
 
Skoluppläggning ger en lös och tänjbar kant som är lämplig för till 
exempel schalar, vantar och sockor. Slå en ögla på garnet, några cm från 
änden träd upp öglan på vänster sticka, för höger sticka genom öglan från 
vänster till höger, drag igenom tråden, vrid den ögla som uppstår och träd upp 
den på vänster sticka, för höger sticka igenom denna nybildade maska och 
fortsätt så tills du har tillräckligt antal maskor på stickan. 
 
Spetsmönster - En mönsterrapport är 10m +1m (i slutet av varvet) 
Förkortningar: m=maska, am=avig maska, rm=rätmaska, v=varv, 
omsl=omslag, dub öhpt=dubbel överdragshoptagning (lyft 1m, sticka 2rm 
tillsammans, dra den lyfta m över de hopstickade m.)  
Varv 1: avigt (alla ojämna v stickas avigt). 
Varv 2: 1rm,*omsl, 3rm,dub öhpt, 3rm, omsl,1rm*. 
Varv 3: avigt 
Varv 4: 1am,*1rm, omsl, 2rm, dub öhpt, 2rm, omsl, 1rm, 1a*. 
Varv 5: avigt 
Varv 6: 1am*2rm, omsl, 1rm, dub öhpt, 1rm, omsl, 2rm, 1am*. 
Varv 7: avigt 
Varv 8: 1am,*3rm, omsl, dub öhpt, omsl, 3rm, 1am* 
 

Pulsvärmare med pärlor c:a 30g SoftBlend FX1 o G1 
Garnet FX1 är också utmärkt för pärlstickning, eftersom det är det allra mjukaste och 
finfibrigaste rekommenderar jag det till handlederna framför alla andra. Trä pärlor på 
garnet med en pärlnål. Trä en 10cm lång sytråd på pärlnålen, knyt ihop den till en 
ögla, dra in änden av ullgarnet i sytrådsöglan, plocka upp pärlorna med nålen. Det 
underlättar om du häller ut pärlorna på en bit wellpapp, den vågade sidan. Dra över 
pärlorna på ulltråden. Trä upp lagom många pärlor c:a 1-2dm, när du stickat slut på 
pärlorna tar du av garnet och trär upp flera, fäster ihop garnet och stickar vidare. 
Om du vill sticka ett pärlmönster, rita din figur på ett rutpapper, använd ett 
korsstygnsmönster, varje ruta är en maska. Eller sticka in pärlorna jämnt över hela 
ytan t.ex i var 10:e maska på vart 6.e varv, eller efter ditt eget val. 
Lägg upp 40 maskor på dubbla stickor nr 1,5 (använd strumpstickor av metall), sticka 
fram och tillbaka i rätstickning och plocka fram pärlorna efter hand som du vill 
placera ut dem över stickningen. Pärlan hamnar på baksidan av stickningen. Sticka så 
långt som du vill ha muddens vidd, avmaska löst och smygsy ihop stickningen, eller 
plocka upp uppläggningsvarvets maskor på stickan en mellan varje maska på 
avslutningsvarvet. Sticka ett varv, så du stickar ihop maskorna från första och sista 
varvet.  Avmaska löst, fäst trådarna och mudden är färdig. 



Pulsvärmare med spets– muddar till handlederna  
Lägg upp 61 m på stickor nr 3. Sticka spetsmönstret enligt tidigare. Sticka 
mönstret en gång överför maskorna på 4 strumpstickor, sticka ihop första och 
sista maskan, 60 m återstår på strumpstickorna, övergå till 1/1 resår * 1 rm, 
1am * , fortsätt sticka resår tills mudden mäter c:a 15 cm eller längre. 
Avmaska löst och sy ihop spetsmönstret om så önskas, men det är också fint 
att ha spetsmönstret öppet och placera detta sprund över tummen  
Brodera gärna i små glaspärlor i kanterna. (Två muddar väger c:a 30 gram) 
Avslutning - Lättvalka muddarna 
Om du önskar en något tätare stickning och exakt passform på mudden 
efterbehandla genom att valka lätt i varmt vatten. Häll upp varmt vatten i ett 
handfat, c:a 40 grader, lägg i plagget och bearbeta lätt med händerna genom 
att låta vattnet klämmas igenom plagget, samt gnugga plagget mot tvättbräda 
eller liknande upprepade gånger. Det stickade går ihop (krymper) beroende 
på hur hårt man bearbetar, ytan blir tätare och fastare. Var försiktig så det inte 
krymper för mycket 
Om du använder såpa valkas plagget hårdare. Det är därför som det är viktigt 
att tvätta i Ylle / Sidentvätt, för att inte få en valkning vid vanlig tvätt.  
Mudden efter handleden och låt torka liggande. 
På detta sätt kan man få exakt passform. 
Schalen tycker jag är vackrare ovalkad, då hålen i spetsmönstret 
framträder tydligast. 
Garnerna 
SoftBlend 1-trådiga garner till plagg lätta som moln. 
Detta är garner av mjukaste, finaste ull från nordiska fårraser Finullsfår och Gotlandsfår.  
Ullen köps direkt från fårägarna. Den sorteras och klassificeras, därefter tvättas den för hand i miljövänligt tvättmedel speciellt 
avsett för ull. Ullen blandas för hand till den ”blend” som det skall vara. Denna blend spinns här i Norden i 3 olika garnkvaliteter 
En vitblandning av ull ger ett 1-trådigt vitt garn ”FX1”, som består av finull och olika sorters finullskorsningar av lamm. 
En gråvitblandning ger ett 1-trådigt ljust grått garn ”G1”, som består av pälsull och finull. 
En lite tjockare kvalitet, mellangrå ullblandning består av pälsull ”P1” 
Garnerna har det gemensamma att fibrerna måste vara finfibriga och blandningen får ej innehålla märghår och dödhår. Tack vare 
detta är dessa garner underbart mjuka att ha på sig.  
Gråtonen kan variera från spinnparti till spinnparti, beroende på pälsullens naturgrå färger.  
Melerade enbadsfärgningar och flamfärgade flerbadsfärgningar 
Efter spinning färgas garnet av textilkonstnär Margrét Kållberg. Garnet finns i många färger med det gemensamma att de är 
”melerade”. Vi söker detta uttryck och gör färgblandningar och hanterar garnet under färgningen så det ger ett färgningsresultat 
där färgen växlar över härvan, vilket vi tycker ger en levande och vacker stick- och vävyta. 
Det finns också ett flerfärgat sortiment. Dessa garner är färgade i flera färgbad . 
Beroende av den hantverks-mässiga hanteringen i liten skala kan färgerna variera något från färgparti till färgparti.  
Giftfritt och miljövänligt 
Garnerna är inte behandlade med malmedel eller andra gifter. Vi rekommenderar istället att tvätta med Färgkrafts 
Ylle&Sidentvätt mot mal. Detta är ett tvättmedel med ph 7 som gör fibern ren och mjuk. Det innehåller eteriska oljor, lavendel, 
patchouli och ceder som inte malen tycker om att äta. Har man inget problem med mal använd istället det neutrala oparfymerade 
Diadavin. 
 

Färgkraft AB  
Anderstorp Olivias, 548 93 Lyrestad 
www.fargkraft.com 
 
© Margrét Kållberg Lyrestad / Mariestad 2000. 
Beskrivningen får inte kopieras i kommersiellt syfte utan upphovsrättsinnehavarens medgivande. 

Av den rätta ullen  
 
Stor trekantig schal, mindre Trekantig schal, Avlång 
halsduk, Avlång spetsmönstrad halsduk och Pulsvärmare 
 
Härliga, mjuka och lätta som moln, att ta över axlarna en kylig 
sommarkväll eller runt halsen på vinter. Beskrivningarna är 
gjorda för SoftBlend FX1 och G1, men halsdukarna kan också 
stickas i PälsBlend P1 och VP1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Formgivning: Margrét Kållberg  
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