
Filtad väska med skandinaviskt mönster 
 

  

 

Garn: Välj ett ullgarn som kan filta i en grovlek som motsvarar 3-trådigt svenskullgarn. 
Välj gärna färger som har stor kontrast eftersom filtningen gör att de blir lite dimmigare 
än när det stickas. Det kan gärna vara kraftfulla färger som passar tillsammans. Här var 
garnerna kraftigt orange och vinrött. 
 
Stickor: Stickorna anpassas till det garn som har valts så att stickningen blir lite glesare 
än vanligt. Då filtar det sig lättare än om det är tätare stickat. Det behövs en rundsticka 
och två strumpstickor i samma grovlek. 
 
Väskan stickas uppifrån och ned mot bottenplattan. 
Lägg upp 120 maskor med bottenfärgen och sticka på rundsticka (se till att inte 
stickningen är vriden): 
Varv 1: Sticka räta maskor hela varvet. 
Varv 2: Sticka aviga maskor hela varvet. 
Varv 3: Sticka räta maskor hela varvet. 
Varv 4: Sticka aviga maskor hela varvet. 
Varv 5: Sticka räta maskor hela varvet. 
Varv 6: Sticka räta maskor hela varvet. 
Varv 7: Sticka 2 räta med bottenfärgen och 2 räta med mönsterfärgen, upprepa detta 
hela varvet. 
Varv 8 - 12: Sticka 2 räta med bottenfärgen och 2 aviga med mönsterfärgen, upprepa 
detta hela varvet. 
Varv 13 - 15: Sticka räta med bottenfärgen hela varvet. 
Varv 16: Nu stickas hålen som handtaget ska träs igenom. *Sticka 10 maskor med 
bottenfärgen maska av 2 maskor*, upprepa hela varvet. 
Varv 17: *Sticka 10 maskor och lägg upp 2 maskor över de avmaskade*, upprepa hela 
varvet. 
Varv 18 - 19: Sticka räta maskor med bottenfärgen hela varvet. 
 
Varv 20 och fram till botten stickas enligt diagrammet. Se till att väskan blir högre än 
vad som verkar rimligt, det ska se lite fel ut för stickat krymper mer på höjden än på 
bredden. Upprepa mönstret så att det blir en halv stjärna, två hela och ytterligare en 
halv på höjden, eller tre stjärnor på höjden om man vill räkna hela stjärnor. 
 
Sticka därefter 2 varv rätt och 1 varv avigt med bottenfärgen. 
Sticka nu minskningarna. De görs varje varv.  
Sticka 22 maskor sticka 2 ihop 2 maskor. 
Sticka 21 maskor sticka 2 ihop 2 maskor. 



Sticka 20 maskor sticka 2 ihop 2 maskor.  
Fortsätt minska på detta sätt varje varv med en maska mindre mellan minskningarna för 
varje varv tills det finns 8 maskor kvar mellan minskningarna. Då minskas genom att 
sticka ihop maskorna 2  och 2 tills det finns 10 makor kvar. Tag av tråden och drag den 
igenom maskorna. Drag till tråden i botten och fäst alla trådar. 
 

Handtaget 

Lägg upp 5 maskor på en strumpsticka i samma grovlek som väskan är stickad med. 
Sticka de fem maskorna, vänd inte på stickningen, drag den i stället till andra änden av 
stickan, låt tråden gå bakom stickningen och sticka de 5 maskorna en gång till. Låt inte 
tråden bli för lång på baksidan, håll in den. Fortsätt på detta sätt att sticka de 5 
maskorna om och om igen utan att vända på stickningen. När snodden blivit någon 
decimeter kan man dra i den lite och då jämnar maskorna på baksidan ut sig. Sticka tills 
snodden är ca 170 cm eller längre, den kommer att krympa ordentligt och den ska gå två 
varv runt i väskan. Det är bättre om den blir för lång, då kan man klippa av den efter 
filtningen. 
 
Lägg nu in väskan och snodden i tvättmaskinen tillsammans med en handduk som det 
inte är så noga med. Kör fintvättsprogrammet med en temperatur på 40 grader. Inte 
högre då blir ullen spröd och håller sämre.  
I vissa maskiner kommer väskan ut och är jätteliten redan efter en tvätt, i andra 
tvättmaskiner kan den behöva köras flera gånger.  
 
Drag nu väskan över en burk som verkar aningen för stor för den. Den orange/vinröda 
väskan passade att dra över en stor glasburk. Dra i den så att kanten blir jämn och fin 
och låt den torka. Drag också i snodden så att den blir lite uttänjd. 
 
När allt torkat så dras snodden genom hålen två varv. Knyt ihop snodden i ena sidan av  
väskan och om man vill att den ska se likadan ut på båda sidor så knyter man en knut i 
andra sidan också. Om man drar snodden två varv runt väskan så kan man dra i 
handtagen åt var sitt håll och väskan stängs medan den veckar ihop kanten på ett fint 
vis. 
 
©BarbroWilhelmsson2011 

 

 
 
 


