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Beskrivningen till Lille Myr är speciellt designad för “Røde Kors’ nørklegrupper” (grupper 
inom Danska Röda Korset som stickar och syr till behövande) som stickar till projektet 
”En god start på livet”. I projektet stöttar frivilliga inom Röda Korset gravida och nyförlösta 
som är i svåra livssituationer att skapa en lugn, trygg, stimulerande vardag för det lilla barnet 
och att för få trygghet i föräldraskapet.
Då små barn alltid varit välkomna på cirkus har även denna design fått vara med i vår 
cirkuskollektion.

Lille MyrDesign: Sanne Bjerregaard
Svensk översättning: Maria Gustafsson

MÅTT
92 x 98 cm

STICKFASTHET
25 maskor och 48 varv mönsterstickning på 
sticka 3 mm = 10 x 10 cm.

Stickfastheten mäts efter tvätt och blockning, 
observera att strukturen gör att materialet växer 
vid tvätt.

Stickstorleken är endast vägledande. 
Får du fler maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, 
får du färre maskor/10 cm byter du till en tunnare 
sticka.

  

MATERIAL
Garn från Filcolana
350 g Arwetta färg 977 (Marzipan)

Rundsticka 3 mm, 80-100 cm.

2 stickmarkörer
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Teknik
SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

ö1av
(vänsterlutande avig ökning)
Lyft med vänster sticka upp tråden mellan 2 maskor, 
bakifrån och fram, på stickan, sticka den avig.

DIAGRAM
Diagrammet läses från höger mot vänster på varven 
från rätsidan och från vänster mot höger på varven från 
avigsidan.

 

Arbetsgång
Lille Myr stickas i ett stycke. 
Sticka gärna filten på en lång rundsticka, detta gör att 
belastningen på armar och axlar blir mindre.

Först stickas en resårkant. För att kompensera för att 
resåren drar ihop sej mer än spetsmönstret görs ett 
minskningsvarv innan spetsmönstret stickas.

På motsvarande sätt görs ett ökningsvarv innan den 
avslutande resåren.

Resåren i sidorna stickas samtidigt som spetsmönstret.

Rät maska på rätsidan, 

2 rätta tillsammans

Lyft 1 maska rätt, sticka 1 rät maska,         

Omslag

 Upprepas

Lyft 1 maska avigt med garnet bakom 
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drag den lyfta maskan över (ödhpt). 

  arbetet, 2 räta tillsammans, drag den 

avig maska på avigsidan

lyfta maskan över den senast stickade m.
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Beskrivning
NEDRE RESÅRKANT
Lägg på rundsticka 3 mm upp 271 maskor.
Sticka fram och tillbaka på rundstickan.

Varv 1 (avigsidan): 1 rät, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* 
till det återstår 2 maskor, 1 avig, lyft sista maskan med 
garnet framför arbetet.

Varv 2: 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* till det 
återstår 2 maskor, 1 rät, lyft sista maskan med garnet 
framför arbetet.

Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 4 cm, sista 
varvet stickas från rätsidan.

Nästa varv (avigsidan) (minskningsvarv): Sticka 
15 maskor resår, häng en markör på stickan, sticka 
11 aviga, 2 aviga tillsammans, *7 aviga, 2 aviga till-
sammans*, upprepa *-* till det återstår 36 maskor, 
sticka 8 aviga, 2 aviga tillsammans, sticka 11 aviga, 
häng en markör på stickan, sticka de sista 15 maskorna 
i resår som maskorna visar = 246 m.

FILT
Maskorna är nu indelade enligt följande: 15 maskor 
i var sida där det stickas resår som tidigare och  216 
maskor i mitten där det skall stickas mönster enligt 
diagrammet på följande sätt:

Nästa varv (rätsidan): Sticka 15 maskor resår, 
upprepa diagrammets 9 maskor till det återstår 
15 maskor (fram till markören), sticka resår varvet ut.

Fortsätt att upprepa diagrammets 12 varv till filten 
mäter c:a 94 cm, sista varvet skall vara mönstervarv 
11 som är ett varv från rätsidan. 

Nästa varv (avigsidan) (ökningsvarv): Sticka 
15 maskor resår, *ö1av, 9 aviga*, upprepa *-* till det 
återstår 15 maskor, ö1av, sticka resår varvet ut 
= 271 m.
 

ÖVRE RESÅRKANT
Nästa varv (rätsidan): 1 rät, *1 rät, 1 avig*, upprepa 
*-* till det återstår 2 maskor, 1 rät, lyft sista maskan 
med garnet framför arbetet.
Nästa varv: 1 rät, *1 avig, 1 rät*, upprepa *-* till det 
återstår 2 maskor, 1 avig, lyft sista maskan med garnet 
framför arbetet.

Upprepa dessa 2 varv till resåren mäter 4 cm, sista 
varvet stickas från rätsidan.

Avmaska i resår, rät maska på rät maska och avig maska 
på avig maska.

MONTERING
Fäst alla trådändar. 
Tvätta filten enligt tvättinstruktionen på banderollen, 
låt torka plant på en handduk.


