
DEL 1
Pulsvärmaren

Carlsten

Detta är en sk MKAL – en Mystery Knit A Long -  du vet att du kommer att göra en pulsvärmare, 
men du vet inte hur ”resan” kommer att sluta. Alla stickar samma sak – får samma information – 
men det kan i slutändan bli väldigt olika resultat. Sen behöver detta så klart inte vara mystiskt som 
det låter: har du frågor, vill visa dina framsteg osv så gör gärna det i Stickfest i Väst-gruppen på 
Facebook. 

Detta är första ledtråden av tre. Det kommer ytterligare två – en i början av februari och en i 
början av mars. Självklart behöver man inte delta, men färdigställer du en pulsvärmare eller ett par 
så ta gärna med dom till SiV så lottar vi ut ett pris till någon av de som tagit med sig sitt bidrag. 

Vad skall man då använda för garn? 
Välj ett garn som har ca 160-200 meter/50g. Ingen exempel nämnda – inga glömda. Behöver du 
råd så fråga. 
Du behöver totalt sett ca 40g för att tillverka ett par. 
Till 1:a  delen bör man avsätta ca 15g – enfärgat: gärna en ljusare färg + ett par meter av annan färg. 
Till 2:a  delen bör man avsätta ca 15g – 2 färger: kan vara 2 enfärgade som matchar, 2 enfärgade som bryter mot 

varandra, 2 flerfärgade som är lite vad som helst, 1 enfärgad och 1 
flerfärgad.

Till 3:e delen bör man avsätta ca 10g – egentligen vad som helst som passar fint tillsammans med de andra. 

Verktyg: 3mm – egentligen vilken sort som helst, men för korta strumpstickor kan ställa till det. 
Virknål 3,5 mm
Flätsticka – eller dylikt redskap
Avmaskningsnål – eller dylikt redskap

Masktäthet: Lite lurigt detta eftersom det är så olika sticksätt involverade. Men ett gott tips är att det garnet som 
du väljer att sticka med skall du ha ca 25m/10 cm i slätstickning. Vet du med dig att du stickar lite löst 
– välj att sticka med 2,5 mm och vet du med dig att du stickar lite hårt – välj att sticka med 3,5 mm. 

DEL ETT: 
OBS! Det används aldrig några kantmaskor i detta projekt. Får du det för löst i ytterkanterna så kan 
du istället lyfta första maskan på de varv som inte har några flät-vridningar. 

Gör en provisorisk virkad uppläggning: med det avvikande garn som du har ett par meter av och 
virknål 3,5 virkas det 20 lm. Avsluta virkningen så att det blir en liten, liten ”Barbie-halsduk” av det 
som du virkat. På baksidan av det du virkat så ligger en rad av fina maskbågar. Hoppa över första 
bågen – och i var och en av de nästa 18 bågarna så plockar du med stickor 3 mm och ditt 1:a 
garnval upp 18 maskor, hoppa över sista bågen. 

Det finns en fin översikt över hur detta skall gå till hos t ex Yarn Madness: http://www.yarn-
madness.com/tutorial-virkad-tillfallig-upplaggning

http://www.yarn-madness.com/tutorial-virkad-tillfallig-upplaggning
http://www.yarn-madness.com/tutorial-virkad-tillfallig-upplaggning


Nu är det 18 maskor på din sticka. 

Varv 1: rm
Varv 2: am
varv 3: sticka 3 rm, *sätt 3m på en hjälpsticka framför arbetet, sticka 3 rm, sticka de 3 maskorna 
från hjälpstickan räta*, upprepa * till * ytterligare 1 gång, 3 rm. (Dvs varv med 2 flät-vridningar.)
Varv 4: am
varv 5: rm
varv 6: am
varv 7: *Sätt 3m på en hjälpsticka bakom arbetet, sticka 3 rm, sticka de 3 maskorna från 
hjälpstickan räta*, upprepa * till * 3 ggr. (Dvs varv med 3 flät-vridningar.)
varv 8: am 

Upprepa varv 1-8 tills arbetet mäter ca 17 cm - eller anpassa till ditt eget mått/omkretsen på din 
egen handled. Se till att arbetet ändå avslutas med varv 8. 

Sätt maskorna på stickan på en avmaskningsnål eller tråd. 

”Spoiler” om hur det kommer att se ut på nästa sida!

Med detta önskar jag er en trevlig stick-stund. 
/Linda



Det du har stickat kommer att se ut lite ungefär så här: 



DEL 2
Pulsvärmaren

Carlsten

Till 2:a delen bör man avsätta ca 15g – 2 färger: kan vara 2 enfärgade som matchar, 2 enfärgade som bryter mot 
varandra, 2 flerfärgade som är lite vad som helst, 1 enfärgad och 1 
flerfärgad.

Masktäthet: Lite lurigt detta eftersom det är så olika sticksätt involverade. Men ett gott tips är att det garnet som 
du väljer att sticka med skall du ha ca 25m/10 cm i slätstickning. Vet du med dig att du stickar lite löst 
– välj att sticka med 2,5 mm och vet du med dig att du stickar lite hårt – välj att sticka med 3,5 mm. 

DEL TVÅ: 
Gör 1 löpögla med fg 2 (dvs en ny färg och inte den som användes i flätan). 

Plocka därefter upp ca 60 maskor (se till att det är ett jämt antal) i yttersta kanten på ena sidan av 
flätan (plocka ca 7 och 8 maskor växelvis i varje flätbåge), avsluta detta upplockningsvarv med att 
öka 1 maska = 62 maskor på stickan. 

Nästa varv: lyft 1:a maskan, *lyft 1 maska med garnet framför arbetet, 1 rm*, när det är 1m kvar 
sticka den rät. 

Byt till fg 3: 
Varv 3: lyft 1:a maskan, *lyft 1 maska med garnet bakom arbetet, 1 rm*, när det är 1m kvar 

sticka den rät. 
Varv 4: lyft 1:a maskan, *1 rm, lyft 1 maska med garnet framför arbetet*, när det är 1m kvar 

sticka den rät. 

Byt till fg 2:
Varv 5: lyft 1:a maskan, *1 rm, lyft 1 maska med garnet bakom arbetet*, när det är 1m kvar 

sticka den rät. 
Varv 6: lyft 1:a maskan, *lyft 1 maska med garnet framför arbetet, 1 rm*, när det är 1m kvar 

sticka den rät. 

Upprepa varv 3-6 tills del 2 mäter ca 11 cm (eller önskad längd). 

Nu har vi stickat en bit med tekniken flerfärgsstickning med lyfta maskor. 

”Spoiler” om hur det kommer att se ut på nästa sida!



Det du har stickat kommer att se ut lite ungefär så här: 



DEL 3
Pulsvärmaren

Carlsten

Till 3:e delen bör man avsätta ca 10g – 1 färg: kan vara samma som den första eller en ny. 

DEL TRE: 
Sticka 4 varv rätstickning – samtidigt som det på det första varvet minskas 18 maskor jämt fördelat 
= 44m. 

Maska av 2 maskor. I nästa maska stickas det: 1 rm, 1 omsl, 1 rm, 1 omsl, 1 rm. 
Vänd arbetet och sticka dessa nya 5 maskor aviga (omslagen stickas vridna). 
Vänd arbetet och sticka samma maskor räta.
Vänd arbetet och sticka samma maskor aviga. 
Vänd arbetet och sticka samma maskor räta. 
Nu behandlas dessa 5 maskor så här: dra den 4:e maskan på stickan över den 5:e, dra den 3:e över 
den 5:e, dra den 2:a över den 5:e, dra den 1:a över den 5:e. 1 maska kvar av de som tidigare var 
fem. 

Maska av 1 maska = 1 maska kvar på höger sticka. Maska av 3 maskor.*

Upprepa * till * längs med hela varvet. 

MONTERING: 
Sy ihop del 2, innanför 1 maska. 
Sy ihop del 3 med små stygn kant i kant. 
Del 1 - ta bort den provisoriska uppläggningen och sätt de maskor som bildas på en 
sticka/tråd/mål. Sy ihop kortsidorna av del 1 med maskstygn. En video på hur man göra maskstygn 
finner du här: https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=se 

”Spoiler” om hur det kommer att se ut på nästa sida!

https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=se


Det du har stickat kommer att se ut lite ungefär så här: 


