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Patentstickad halskrage i silkesgarn 

     

Garn: Ett hekto vardera av två färger silkesgarn från https://sidengarden.se/garner/ här användes 

färgerna lager (färg 1) och citron (färg 2).  

Stickor: 5,5 mm rundsticka med längd 40 cm. 

Lägg upp 96 maskor på stickor 5,5 mm med färg 1, sätt ihop till en ring.  

Startvarv 1: Sticka 1 varv med räta maskor med färg 1. 

Startvarv 2: Tag det andra garnet (färg 2)och lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och 

lyft en maska, sticka nästa maska avig. Fortsätt hela varvet med ett omslag samtidigt som maskan 

lyfts, 1 avig.  

Startvarv 3 med färg 1: *Sticka 1 rät tillsammans med omslaget, lyft 1 maska med ett omslag*.  När 

varvet är slut, låt garnet ligga på framsidan (hitsidan) av arbetet. Garnen ska inte bindas mellan 

varven. 

Varv 1: (färg 2) * Lägg fram garnet över stickan för att göra ett omslag och lyft en maska, sticka 1 avig 

i maskan tillsammans med omslaget som ligger vid den* upprepa och låt garnet ligga kvar på 

baksidan av arbetet vid varvets slut.  

Varv 2: (färg 1) *Sticka 2 räta tillsammans (en rät med ett omslag), lyft 1 maska med ett omslag*.   

Varv 3 – 7: upprepa varv 1 och 2. 

Varv 8: *Lyft 4 maskor till en extrasticka, vilket innebär 6 trådar på stickan, (sticka 1 rät tillsammans 

med omslaget, lyft 1 med omslaget) 2 gånger, därefter stickas maskorna från extrastickan (1 rät 

tillsamman med omslaget, lyft med ett omslag) 2 gånger, (sticka 1 rät tillsamman med omslaget, lyft 

1 med omslag) 2 gånger* upprepa. 

Varv 9 – 12: sticka som varv 1 och 2. 

Upprepa varv 1 – 12 tills halskragen är lagom hög och avsluta med varv 1. Sticka ytterligare ett varv 

med färg 1 och sticka rät på rät och avig på avig. Avmaska alla maskor löst. 

Använd beskrivningen för eget bruk, inte för försäljning.  
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