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INSTRUKTION

Quick Knit är ett smart och roligt stickningsverktyg som hjälper dig 
att göra fina halsdukar, mössor, väskor och mycket annat – utan att 
sticka en enda maska! 

Tänk på att du hela tiden ska arbeta med löst garn så att du får ett 
mjukt och elastiskt resultat. Om du önskar ett fylligt resultat ska du 
använda ett kraftigt garn och minst två trådar. Till baby- och barn-
mössor bör du välja ett tunnare garn. Gör gärna ett prov innan du 
börjar på ett större arbete. Om du blandar olika typer av garn, får du 
en mycket fin effekt.

Så här gör du en mössa:
1. Arbeta med dubbel tråd. Fäst de två garn trådarna genom att vira 
dem runt den lilla pinnen på kanten. Dra trådarna rakt in i ringen. 
2. Du ska nu påbörja det första varvet och kommer att arbeta moturs. 
Vira trådarna ett varv runt den första pinnen så att trådarna hamnar 
inuti ringen igen. Fortsätt på samma sätt med nästkommande pinnar 
tills du arbetat dig runt hela ringen. Tänk på att vira garnet löst.
3. Dra ner garnet till botten av pinnarna.
4. Vira ytterligare ett varv på samma sätt. 
5. Fäst garnet genom att göra en liten knop runt knoppen på kanten.
6. Nu ska du med hjälp av en krok lyfta den undre garnöglan över 
den övre garnöglan och av pinnen. Börja med den första pinnen och 
arbeta dig runt hela varvet. När du är klar har du bara en garnögla på 
varje pinne och du har stickat ett varv.
7. Sticka ytterligare ett varv genom att upprepa steg 2–6.
8. Fortsätt på detta sätt tills arbetet uppnått den längd du önskar. När 
du stickat flera varv kan du lösgöra fästöglan runt kantpinnen och 
låta garnändarna hänga.

Om du vill göra en mudd på din mössa så följer du steg 9–11:

9. När du stickat t.ex. ca 8–13 cm kontrollerar du att du bara har 
en rad maskor på pinnarna. Därefter hämtar du upp den nedersta 
raden garnöglor (den första raden du stickade som nu hänger 
löst) inifrån cirkeln och trär öglorna på motsvarande pinnar.  
Öglorna är inte exakt centrerade med pinnarna, det viktiga är att 
du trär så rakt som möjligt och endast en ny maska på varje pinne. 
Fortsätt varvet runt tills alla öglor är uppträdda.
10. Använd kroken för att lyfta de undre garnöglorna över de övre öglo-
rna och av pinnarna. Gör på samma sätt runt hela varvet. 
11. Fortsätt med steg 2–6 tills mössan uppnått den längd du vill ha.

Så här avslutar du mössan:
12. När mössans önskade längd är uppnådd, kontrollerar du att du 
bara har en rad maskor på pinnarna. Lämna en garnstump på ca.  
15 cm och klipp av. 
13. Klipp av 60 cm garn och trä det dubbelt på nålen. 
14. Börja utifrån och trä nålen genom öglan på den första pinnen. Lyft 
av öglan. Arbeta medurs och fortsätt varvet runt, tills alla öglorna är av-
lyfta från pinnarna. Ta av nålen och se till att garnändarna fortfarande 
sticker ut från den första öglan du trädde igenom.
15. Vänd mössan ut och in och dra ihop den med garnändarna. 
16. Knyt ihop och fäst garnändarna. Fäst alla lösa garnändar och klipp 
av dem. 

Vänd mössan till rätsidan. Vill du kan du pryda mössan med en 
garntofs, garnboll eller liknande.

Ögla

Sista Första

Sista Första
Sista 

Första

Sticka med ett runt
Quick Knit verktyg
Du behöver också en nål och en krok
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Tänk på att du hela tiden ska arbeta med löst garn så att du får ett mjukt och elastiskt resultat. Om 
du önskar ett fylligt resultat ska du använda ett kraftigt garn eller minst två trådar. Gör gärna ett prov 
innan du börjar på ett större arbete. Fina effekter får du om du blandar olika typer av garn.

Så här gör du en halsduk eller en sjal:
1. Arbeta gärna med dubbel tråd. Fäst de två garntrådarna genom att vira dem runt den lilla pinnen 
på kanten. 

2. Vira garnet från insidan av den första pinnen, och ett varv runt. Dra garnet över till pinne 2 på 
motsatt sida. Vira garnet från insidan ett varv runt pinnen. Dra garnet tvärs över verktyget igen till 
den tredje pinnen, och ett varv runt pinnen. Fortsätt att vira garnet fram och tillbaka över verktyget i 
ett mönster som liknar åttor. Vira garnet runt det antal pinnar som motsvarar önskad bredd på ditt 
arbete. 

3. När du nått den sista pinnen så drar du garnet rakt över till den näst sista pinnen.

4. Vira garnet i åtta-mönster tillbaka över verktyget tills alla pinnar (utom den sista) har två varv med 
garn runt sig. 

5. Håll fast garnet med tummen. Ta hjälp av kroken och lyft den nedersta garnöglan upp över den 
översta garnöglan och av pinnen. Lyft av alla de nedersta garnöglorna från verktyget så att det bara 
finns en garn- ögla kvar på varje pinne. Den första och den sista pinnen har två garnöglor endast 
vartannat varv. Maska bara av då det är två  garnöglor. 

6. Vira garnet tillbaka i åtta-mönster till den sista pinnen. Håll fast garnet med tummen medan du lyfter 
den nedersta garnöglan upp över den översta öglan och av pinnen, precis som du gjorde på förra 
varvet. Fortsätt att vira fram och tillbaka på detta sätt tills arbetet uppnått den längd du vill ha. När du 
stickat flera varv kan du lösgöra fästöglan runt kantpinnen och låta garnändarna hänga. 

7. När du vill maska av ska du först se till att du bara har ett varv garn på pinnarna. Klipp av garntråden 
ca 40 cm ut från arbetet. Starta på den sista pinnen (på motsatt sida som garntrådarna hänger på) 
och lyft med hjälp av kroken av garnöglan från pinnen. Lyft av garnöglan från den näst sista pinnen 
tvärs över verktyget, och dra den andra öglan genom den första. 

8. Fortsätt att lyfta av garnöglan från pinnen tvärs över, och dra den öglan genom den föregåen-
de. Maska av fram och tillbaka över verktyget tills du drar igenom de hängande garntrådarna. Fäst 
garntrådarna. Dekorera halsduken/sjalen med fransar eller garnbollar.

1. Fäst garnet genom att vira det ett varv runt 
pinnen på sidan av cirkeln. Börja med att vira 
garnet inifrån cirkeln och ut, ett helt varv runt för-
sta pinnen till höger och fortsätt att vira garnet runt 
varje pinne tills arbetet nått den bredd du vill ha. 
Vänd genom att vira garnet ett andra varv runt den 
näst sista pinnen och vira garnet på andra hållet runt 
varje pinne tillbaka till den första pinnen. Fäst garnet 
med en ögla runt sidopinnen och följ steg 6. under 
beskrivningen till mössan. Fortsätt att sticka fram 
och tillbaka mellan pinnarna tills arbetet uppnått 
den längd du vill ha.  Observera att du bara lyfter 
av de yttersta öglorna vartannat varv. 

2. När du ska maska av hela arbetet så 
använder du kroken till att ta upp öglan 
från pinnen som är längst bort från 
garn ändan. Plocka upp den näst sis-
ta öglan så att du har två öglor 
på kroken. Dra den andra 
öglan genom den 
första. Plocka upp 
den tredje öglan och 
dra den genom den 
andra. Fortsätt så tills 
du drar igenom den lösa 
garnändan genom den 
sista öglan. Fäst garnet.  

Sista Pinne

Första

Med ett rektangulärt verktyg kan man sticka på två olika sätt:

Enkelstickning Dubbelstickning

Så här gör du en halsduk, ett skärp eller liknande

Sticka med ett  
rektangulärt Quick Knit-verktyg 

Första

Sista Pinne


