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VÄSKA
Lägg upp 84 m med grått garn och sticka runt, 
runt med räta maskor. Vid 10 cm byt till melerat 
garn och minska en m i varje sida. Sticka 4 varv, 
byt tillbaka till grått i 4 varv. Växla mellan färg-
bytena efter önskemål. Sticka tills arbetet är ca 
30–35 cm och du har 70 m. Sticka ytterligare  
5 cm. 

Maska av halva arbetet och sticka resterande 35 
m fram och tillbaka i rätstickning (detta blir väs-
kans lock). Sticka tills locket är ca 28 cm och gör 
färgbyte vart 4:e varv. Minska en m i var sida med 
3 varvs mellanrum. Maska av.

Sy ihop väskans botten. Försök att rynka lite 
genom att sy efterstygn och dra åt lite grand. 
Det blir snyggt efter tvätt. Kanten högst upp på 
väskan kan också rynkas lite.

Klipp fransar som är 15–17 cm och knyt fast på 
locket. Ca 180–200 st. Trådarna behöver inte  
fästas, de blir dekorativa. Se bara till att alla trådar 
är ungefär lika långa.

AXELREM
Lägg upp 5 maskor på rundsticka nr 10 och sticka 
räta maskor. Sticka runt runt genom att skjuta fram 
maskorna efter varje varv och dra garnet bakom 
hela tiden så det blir en korv. Sticka tills korven är 
ca 250 cm. Maska av. 

Tvätta arbetet i 40 grader i maskin. Det blir en 
riktig trollväska. Forma medan den är fuktig  
genom att dra åt olika håll. Sy fast axelremmen 
med björntråd så den sitter riktigt bra. 

PULSVÄRMARE
Garn: Överblivet Lovikka efter väskan
Stickor: 10 mm

Lägg upp 24 m på st nr 10. Sticka räta i 6 varv och 
aviga i 4 varv tills du har 28 cm. Byt garn när du 
tycker. Det gör inget om det blir olika. Det  
kommer inte att synas. Maska av vid 28 cm. Gör 
två stycken. Sy ihop pulsvärmarna och lämna ett 
hål för tummen. Låt färgbytena komma på fram-
sidan så blir de trolska efter tvätten. Kör i 40  
grader i maskin. Dra och forma medan de är 
fuktiga.

Tvätta sedan aldrig i mer än 30 grader på  
ullprogram, för då krymper det mer.

Lycka till!

Maskintovad väska och pulsvärmare i Lovikka

Garn: Lovikka, 3 olika melerade färger, 1 hg av var och 3 hg ljusgrå 
Garnåtgång: rundsticka 10 mm, minst 80 cm
Design & beskrivning: Lillebil Falkenström


