
DEL 1
Pulsvärmaren

Kopparnaglarna

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 mitten 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 gör vi en utställning av dom. Glöm då inte att på något sätt 
märka/namna dina. 

Vad skall man då använda för garn? 
Välj ett garn som har ca 160-200 meter/50g. Säg till om du behöver råd. 
Du behöver totalt sett ca 40g för att tillverka ett par. Antingen gör du dom helt i en färg/kvalité eller så behöver du 
föjande: 
ca 10 g av fg 1 – helst lite stadigare och då t ex inte alpacka. 
ca 10 g av fg 2 – väljer du att sticka med olika färger så är det en fördel om denna färg står i kontrast mot fg 1. 
ca 15 g av fg 3 
ca 10 g av fg 4

Verktyg: 3mm – strumpstickor eller lång rundsticka för att sticka magic loop 

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 på st 3. 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. 

Lägg upp 108 maskor på strumpstickor 3mm (eller om du önskar använda tekniken Magic Loop: 
denna stickas med en lång rundsticka, minst 80 cm och lättast är att söka på internet för att se en 
liten film om hur man stickar runt på detta sätt). 

Med fg 1: 
varv 1: räta maskor
varv 2: *sticka 1 maska, sätt tillbaka den maskan på vänster sticka, dra över de efterföljande 6 
maskorna en och en över den stickade maskan, omslag, sticka maskan igen, 2 räta maskor*, 
upprepa * till * hela varvet ut. 
varv 3: *sticka omslaget rät, 2 räta maskor tillsammans, omslag, 1 rm*, upprepa * till * hela varvet 
ut. 
varv 4: räta maskor – alla omslag från varv 3 stickas vridna = 48 maskor. 



Sticka 5 varv slätstickning – dvs endast räta maskor. Klipp ej av tråden men håll den på insidan av 
arbetet. 

Byt till fg 2: 
Sticka 8 varv slätstickning – dvs endast räta maskor. 

Nästa varv: *2 räta maskor tillsammans, 1 omslag*, upprepa * till * hela varvet ut. 

Sticka 8 varv slätstickning – dvs endast räta maskor. 

Nästa varv: nu skall varven med fg 2 bilda ett ”veck” - samtidigt som du stickar nästa varv med räta 
maskor fiskar du upp maskorna i baksidan av första varvet med fg 2 och stickar en maska från 
stickan tillsammans med 1 uppfiskad maska. 
(Tycker man att detta är lite stökigt så kan man istället lämna en lång tråd av fg 2 efter att detta 
parti är klart och sy ihop vecket när mudden är klar.)

Nästa varv: slätsticknig – dvs endast räta maskor. 
Klipp av tråden – om du önskat göra veck-lösningen genom att sy ihop den så lämnar du en extra 
lång tråd för detta. 

Byt till fg 1: 
Sticka 2 varv rätstickning – dvs 1 varv räta maskor, 1 varv aviga maskor. Klipp av tråden. 

”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 ungefär så här: 



DEL 2
Pulsvärmaren

Kopparnaglarna

Nu har vi gjort kanten och kommer till själva ”kroppen” av pulsvärmaren. 

Härifrån skall vi köra lite rekorderlig helpatent – eller brioche som det blivit populärt att 
kalla det vilket helt enkelt är den engelska termen (också fisherman's rib ger samma 
resultat men stickas på lite annat sätt). Många tycker att patentstickning är oerhört 
avskräckande i det att de två små varv som skall upprepas är så lätta att blanda ihop. 

(Skulle du inte vilja göra patentstickning: minska inte 8 maskor enligt nedan och sticka 
istället t ex ribb med 2 rm och 2 am över den här delen.)  

Tips - sluta aldrig sticka mitt i ett varv! Så länge du avslutar och lägger ifrån dig 
stickningen i slutet av ett varv så är det mycket enklare att se vad du gjorde sist - dvs om 
du var på varv 1 eller 2. 

Så nu rullar vi vidare med ett helt gäng centimeter av fg 3 och helpatent enligt så här: 

Sticka 1 varv räta - samtidigt som det minskas 8 maskor jämnt fördelat över varvet. 
Nu helpatent: 
Varv 1: 
*1 omslag, lyft 1 maska som om den skulle stickas avig, 1 rm*, upprepa * till * över varvet.

Varv 2: 
*sticka omslaget och den lyfta maskan aviga tillsammans, 1 omslag, lyft 1 maska som om 
den skulle stickas avig*, upprepa * till * över varvet. 
Varv 3: 
*1 omslag, lyft 1 maska som om den skulle stickas avig, sticka omslaget och den lyfta 
maskan räta tillsammans*, upprepa * till * över varvet. 

Upprepa varv 2 och 3 tills biten med helpatent mäter ca 7 cm (eller ännu längre om så 
önskas – det som återstår i del 3 är endast en avslutande kant). 

”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 ungefär så här – på bilden stickat med lite grövre garn
än rekommenderat för tydlighetens skull: 
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Stickinfo: när du skall göra avmaskningen längs med kanten så kan man välja att göra det på olika 
sätt – i beskrivningen används öhtp-varianten. Önskar man istället använda SSK-varianten går det 
självklart utmärkt. Oavsett vilket sätt man väljer så blir kontentan densamma även om det faktiska 
resultatet inte blir på pricken likt och därför kan man föredra det ena eller andra. 

ÖHTP ”överhoptagning”- Lyft en maska, sticka en rät, dra den lyfta över den stickade.
SSK ”slip, slip, knit”- Lyft en maska som om den skulle stickas rät, lyft nästa på samma sätt, flytta 
tillbaka båda till vänster sticka (de är nu vridna), sticka ihop dem genom bakre maskbågarna.  

Nu startar avmaskningen: 
Fortsätt med fg 3 – läs hela meningen innan du börjar: Öka 8 maskor jämt fördelat över varvet (öka 
genom att lägga omslag)  SAMTIDIGT som: *sticka omslaget och lyft maska rätt tillsammans, 1 rm*, 
upprepa * till * över varvet  = åter 48 maskor på stickan. 

Sticka 1 varv med räta maskor – omslagen stickas vridna = 48 maskor. 
Ta bort fg 3. 

Byt till fg 4: 
Lägg upp 8 maskor på den ”fria stickan”/höger sticka vid magic loop (gärna med tillfällig 
uppläggning kring en restgarnstråd eftersom det skall sys ihop med maskstygn i slutet av denna 
del. Bra instruktionsvideo finns här: https://www.garnstudio.com/video.php?id=90&lang=se).
Vänd

Varv 1: Sticka aviga maskor över dessa 8 maskor. Vänd
Varv 2: Sticka 7 räta maskor,  lyft den 8:e maskan, sticka 1 rät maska av varvet med fg 3, dra den 

lyfta maskan över. Vänd.
Varv 3: Sticka som varv 1.
Varv 4: Sticka 7 räta maskor,  lyft den 8:e maskan, sticka 2 maskor räta tillsammans från varvet med 

fg 3, dra den lyfta maskan över. Vänd.
Varv 5: Sticka som varv 1.
Varv 6: VRIDNING: Sätt de första 4 m på en hjälpsticka/strumpsticka, sticka 4 rm. Sticka 3 rm från 

hjälpstickan, lyft den sista maskan, sticka 1 rät maska av varvet med fg 3, dra den lyfta 
maskan över. Vänd.

Varv 7: Sticka som varv 1.
Varv 8: Sticka som varv 4.

Upprepa varv 1 till 8 tills alla maskor av fg 3 är avmaskade. 

https://www.garnstudio.com/video.php?id=90&lang=se


Sätt maskorna från restgarnstråden på sticka – dra ut restgarnstråden. Sy ihop de nu ”levande” 
maskorna med de sist stickade maskorna med maskstygn. 

(Gjorde du istället en vanlig uppläggning så syr du ihop uppläggningen med de levande maskorna.)

Maskstygn – så kallat kitchener stitch – hittar du en bra instruktionsvideo på här: 
https://www.garnstudio.com/video.php?id=60&lang=se 

Det lilla hål som eventuellt uppstått i starten av varvet mellan fg 3 och 4 näster du fint ihop i 
samband med att du fäster sista tråden av fg 3. 

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

Med detta önskar jag er en trevlig stick-stund. 
Glöm inte ta med dina pulsvärmare till SiV så vi kan ställa ut dom!

/Linda

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


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


