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FÖRKORTNINGAR:
m = Maska
a = Avig
r = Rät
MM = Maskmarkör
vridning = Sätt nästa maska på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka nästa maska rät, sticka  
     maskan från hjälpstickan rät. 
v-ökn = Vänster ökning: Plocka upp länken framifrån mellan två maskor med vänster sticka,  
     sticka länken vriden rät eller avig i bakre maskbågen, beroende på mönster.
h-ökn     = Höger ökning: Plocka upp länken bakifrån mellan två maskor med vänster sticka, sticka  
     länken rät eller avig i främre maskbågen, beroende på mönster.

Design av Vibe Ulrik

Först stickas mittdelen överst på huvudet. Plockar upp maskor längs med båda sidor på mittdelen 
och stickar fram och tillbaka. Lägger upp maskor under hakan och stickar runt i resår. Därefter 
ökning för axel, arbetet delas och fram- och bakstycke stickas var för sig. 
Till sist stickas resår i öppning. 

Balaclava
Lägg upp 26 m på sticka nr 4. 
V 1 (avigsida): 2 r, *2 a, 2 r*, upprepa från * till * varvet ut.

Nu börjar mönster som består av 4 varv:
V 1 (rätsida): 2 a, *2 r, 2 a*, upprepa från * till * varvet ut.
V 2: 2 r, *2 a, 2 r*, upprepa från * till * varvet ut.
V 3: 2 a, *vridning, 2 a*, upprepa från * till * varvet ut.
V 4: 2 r, *2 a, 2 r*, upprepa från * till * varvet ut.

Upprepa dessa 4 varv ytterligare 7 gånger till arbetet är ca 11 cm (avsluta med varv 4 på mönster).
Klipp av garnet och låt maskorna vila. Nu plockas det upp maskor längs med båda sidor på mittdel-
en, börja på rätsida nertill i höger hörn. Plocka upp 28 m längs höger sida, sätt en MM, sticka de 
vilande maskorna (rät på rät och avig på avig), sätt en MM, plocka upp 28 m längs vänster sida. 
Vänd arbetet (avigsida) och sticka de nya maskorna: 
*2 r, 2 a*, upprepa från * till * fram till MM, sticka maskorna (som de visar) mellan MM, sticka de 
sista nya maskorna *2 a, 2 r*.
V 1 (rätsida): 2 a, * vridning, 2 a*, upprepa från * till * varvet ut.
V 2: 2 r, *2 a, 2 r*, upprepa från * till * varvet ut.
V 3: 2 a, *2 r, 2 a*, upprepa från * till * varvet ut.
V 4: 2 r, *2 a, 2 r*, upprepa från * till * varvet ut.

Sticka nästa varv (rätsida) med ökning och vridning: 
*2 a, vridning*, upprepa från * till * fram till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, sticka maskorna i mitten 
med vridning fram till andra MM, flytta MM, 1 v-ökn, * vridning, 2 a* upprepa från * till * varvet ut.
Vänd och sticka som maskorna visar. 
De nya maskorna stickas rät på avigsidan och avig på rätsidan.
Sticka följande 2 varv som maskorna visar. 
Nu är fördelningen: 29 m, 26 m, 29 m.

Sticka nästa varv (rätsida) med ökning och vridning: 
Sticka som maskorna visar med vridning fram till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, sticka maskorna i 
mitten med vridning fram till andra MM, flytta MM, 1 v-ökn, sticka som maskorna visar med vridning 
varvet ut.
Vänd och sticka som maskorna visar. De nya maskorna stickas rät på avigsidan och avig på rätsi-
dan.
Sticka följande 2 varv som maskorna visar. 
Nu är fördelningen: 30 m, 26 m, 30 m. 

Sticka nästa varv (rätsida) med ökning och vridning: 

E1

STORLEKAR
ONE SIZE

GARN
Lavish Fraya
50% Cashmere + 50% Extrafine 
Merino
25 g = 100 m

GARNÅTGÅNG
125 g 

STCKFASTHET
Flätmönster på stickor nr 4: 
24 m x 30 v = 10 cm

STICKOR
Rundsticka nr 4, 60 eller 80 cm, 
rundsticka nr 3, 40 eller 80 cm, 
hjälpsticka

OBS: Storleken på stickorna är 
endast en vägledning. Stickar du 
hårdare än stickfastheten ska du gå 
upp i storlek på stickorna – stickar 
du lösare ska du gå ner i storlek på 
stickorna.

TILLBEHÖR
Maskmarkör
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Sticka som maskorna visar med vridning fram till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, sticka maskorna i 
mitten med vridning fram till andra MM, flytta MM, 1 v-ökn, sticka som maskorna visar med 
vridning.
Vänd och sticka som maskorna visar. De nya maskorna stickas avig på avigsidan och rät på rätsi-
dan.
Sticka följande 2 varv som maskorna visar. 
Nu är fördelningen: 31 m, 26 m, 31 m.

Sticka nästa varv (rätsida) med ökning och vridning: 
Sticka som maskorna visar med vridning fram till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, sticka maskorna i 
mitten med vridning fram till andra MM, flytta MM, 1 v-ökn, sticka som maskorna visar med 
vridning.
Vänd och sticka som maskorna visar. De nya maskorna stickas avig på avigsidan och rät på rätsi-
dan.
Sticka följande 2 varv som maskorna visar. 
Nu är fördelningen: 32 m, 26 m, 32 m. 

Sticka fram och tillbaka med vridning på vart 4:e varv till arbetet är 20 cm från mittdelen (15 vrid-
ningar). Avsluta med ett avigt varv.

Öka på båda sidor i öppning:
Lägg upp 2 m i slutet av följande 2 varv, sticka maskorna rät på rätsidan och avig på avigsidan.
Nu är fördelningen: 34 m, 26 m, 34 m. 
Sticka följande 6 varv i mönster med vridning på vart 4:e varv. Nu är det stickat 17 vridningar (från 
mittdel).

Lägg upp 2 m i slutet av följande 2 varv, sticka maskorna avig på rätsidan och rät på avigsidan.
Nu är fördelningen: 36 m, 26 m, 36 m. 
Sticka följande 6 varv i mönster med vridning på vart 4:e varv. Nu är det stickat 19 vridningar (från 
mittdel).
Ta bort MM på sista varvet.

Nu samlas arbetet och stickas runt. 
Byt till rundsticka nr 3, 40 cm, (eller 80 cm med Magic Loop metoden). 
Sticka rätsidan (som maskorna visar) med vridning och lägg upp 11 m i slutet av varvet, sätt en MM 
(markerar varvets början/mitt fram), lägg upp ytterligare 11 m och samla arbetet. 
Sticka runt i resår, *2 a, 2 r*,  (utan vridning) till resåren är 3 cm. 

Byt till rundsticka nr 4, 40 cm. 
Varvet börjar fortfarande mitt fram.
Sticka som maskorna visar; sätt en MM efter 25 m (halva framstycket), en MM efter 10 m (vänster 
axel), en MM efter 50 m (bakstycke), en MM efter 10 m (höger axel), 25m (andra halvan av framsty-
cket).

Fortsätt med mönster, vridning och att öka vid axlar:
V 1 (med ökning): *Sticka mönster med vridning till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, sticka mönster 
över axelmaskor fram till MM, flytta MM, 1 v-ökn* , upprepa från * till * ytterligare en gång, sticka 
mönster fram till varvets början.
V 2 (med ökning): *Sticka mönster (som maskorna visar) fram till första MM, 1 h-ökn, flytta MM, 
sticka mönster över axelmaskor fram till nästa MM, flytta MM, 1 v-ökn*, upprepa från * till * ytter-
ligare en gång, sticka mönster fram till varvets början.
V 3 (med ökning): Sticka som v. 2.
V 4 (med ökning): Sticka som v 2.

Upprepa dessa 4 varv ytterligare 3 gånger. Nu är fördelningen: 41 m, 10 m, 82 m, 10 m, 41 m.

Framstycke
Klipp garnet, ta bort MM i mitten av framstycket. Nu stickas fram- och bakstycke var för sig.
Sätt de 41 m (högerdel på framstycke) på vänster sticka.
Sticka 82 m (som maskorna visar) med vridning. 
Vänd arbetet och sticka avigsidan som maskorna visar. 
Fortsätt i resår med vridning på vart 4:e varv till arbetet är 18 cm från halsresår. 
Sticka ytterligare 3 cm resår *2 a, 2 r* (utan vridning). 
Maska av alla maskor i resår.

Bakstycke
Börja på rätsida vid vänster axel (sticka som maskorna visar); maska av 10 m, sticka 82 m (bak-
stycke), maska av 10m (höger axel). Klipp garnet.  Börja nu med garnet på avigsidan på bakstycket, 
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fortsätt som maskorna visar med vridning till arbetet är 18 cm från halsresår.
Sticka ytterligare 3 cm resår *2 a, 2 r* (utan vridning). 
Maska av alla maskor i resår.

Resår i öppning
Börja i vänster hörn med sticka nr 4. 
Plocka upp 1 m i varje maska; 22 m (hals), 48 m (höger sida), 26 m (mittdel), 48 m (vänster sida).
Sticka resår till arbetet är 2,5 cm (ska stämma överens med resår vid hals). 
Maska av alla maskor i resår.

Fäst alla trådar och skölj upp balaclavan efter anvisning på garnet.
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