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Pläd med rutor i Mollygarn
För dig som vill ha ett projekt som varar lite längre är en mysig pläd av 
rutor ett bra val. Speciellt för dig som vill ha med något på bussen eller 
tåget om du pendlar. Färdig storlek: ca 105x147 cm.

INSTRUKTION

Eftersom alla stickar och virkar olika hårt är det bra att göra en provbit innan du börjar. Du kan be-
höva anpassa storleken på virknålen/stickorna. Varje ruta bör bli ca 21x21 cm stor. Skiljer det något 
i storlek kan de mindre rutorna blockas innan man syr ihop dem (blocka = spänn ut rutan med nålar 
på en dyna e.d. till önskad storlek och spraya med vatten, låt sitta tills den torkat). De drar också ut 
sig något när man syr ihop dem. Fäst alla lösa trådar efterhand som varje ruta blir klar.

Stickad – Mosstruktur

Stickad – Rutmönstrad

Stickad – Fläta

Virkad – Popcorn

Virkad – Randig

Virkad – Rutig



Stickade rutor – Förkortningar
m = maska
rm = rät maska 
am = avig maska 

Mosstruktur 

Lägg upp 25 m

Rad 1: Sticka 1 rm, *sticka 1 am, 1 rm, upprepa 
från * raden ut 

Upprepa rad 1, så att en rm hamnar över en 
am och tvärtom vid varje radbyte

Sticka tills ditt stycke är fyrkantigt

Maska av

Rutmönstrad
Lägg upp 26 m

Första och sista maskan på varje rad är en 
kantmaska. På första raden stickas dessa 
räta, på andra raden aviga, på tredje raden 
räta, osv. Följande maskangivelser anger hur 
maskorna stickas innanför kantmaskorna

Rad 1: *4 rm, 4 am, upprepa från * 2 ggr

Rad 2-6: Stickas som rad 1

Rad 7: *4 am, 4 rm, upprepa från * 2 ggr

Rad 8-12: stickas som rad 7

Rad 13-18: stickas som rad 1

Rad 19-24: stickas som rad 7

Rad 25-30: stickas som rad 1

Rad 31-36: stickas som rad 7

Maska av

Med fläta
Lägg upp 28 m

Första och sista maskan på varje rad är en 
kantmaska. På första raden stickas dessa 
räta, på andra raden aviga, på tredje raden 
räta, osv. Följande maskangivelser anger hur 
maskorna stickas innanför kantmaskorna

Rad 1: 26 rm

Rad 2: 7 rm, 12 am, 7 rm

Rad 3: 7 am, 12 rm, 7 am

Rad 4 och 6: Stickas som rad 2

Rad 5: Stickas som rad 3

Rad 7: 7 am, lyft över nästa 6 m på en hjälp-
sticka och lägg denna framför arbetet (mot 
dig) utan att sticka dem, sticka nästa 6 maskor 
räta, lyft tillbaka de 6 maskorna från hjälpstic-
kan på din vänstra sticka, och sticka sedan 
dessa 6 m räta (tänk på att hålla garnet spänt 
på baksidan av flätan), 7 am

Rad 8, 10, 12, 14, 16, 18: stickas som rad 2

Rad 9, 11, 13, 15, 17: Stickas som rad 3

Rad 19: stickas som rad 7

Rad 20, 22, 24, 26, 28, 30: stickas som rad 2

Rad 21, 23, 25, 27, 29: stickas som rad 3

Rad 31: stickas som rad 7

Rad 32, 34, 36: stickas som rad 2

Rad 33, 35: stickas som rad 3

Rad 37: Maska av

Virkade rutor - Förkortningar
m = maska
lm = luftmaska
fm = fast maska
st = stolpe
pop = popcorn-maska
 

Popcornmaska 

Lägg upp 23 lm + en lm som vändmaska

Rad 1 och 2: 23 fm

Rad 3: *3 fm, 1 pop, upprepa från  
* 4 gånger, 3 fm

Rad 4-6: 23 fm

Rad 7: Virkas som rad 3

Upprepa rad 4-7: 4 gånger

Avsluta med två rader à 23 fm

Maska av

Randig
Lägg upp 23 lm + en lm som vändmaska

Rad 1 och 2: 23 fm

Rad 3: 1 lm, stick ner virknålen i nästa maska 
(som om du skulle göra en vanlig fm) och stick 
sedan upp den i nästa maska, så att virknålen 
kommer ut på framsidan (mot dig), gör ett 
omtag och dra igenom båda maskorna, gör 
ett omtag och dra genom de två maskorna du 
har på virknålen. Upprepa genom att gå ner 
med virknålen i samma maska som du avslu-
tade den föregående maskan i. Gör totalt 22 
m på detta vis. Avsluta med en vanlig fm i den 
sista maskan på raden. 

Rad 4-6: 23 fm

Rad 7: Virkas som rad 3

Upprepa rad 4-7: 4 gånger (så att du totalt får 
6 ”relief-ränder”)

Avsluta med två rader à 23 fm

Maska av

Rutig
Lägg upp 22 lm + en lm som vändmaska

Rad 1: Virka varannan maska fast, varannan 
stolpe raden ut

Rad 2: Fortsätt på samma sätt, så att en fm 
hamnar över en st och tvärtom

Upprepa på samma sätt tills du har en  
fyrkantig ruta

Maska av

Du behöver:
981759 Virknål 7 mm
981672 Stickor 7 mm
981768 Hjälpsticka (till flätstickning)
982863 Ullnålar
Mollygarn i blandade färger,  
ca 35 nystan (ca 1 nystan per ruta). 

Vi har använt färgerna:
323671 Molly natur
323743 Molly beige
323608 Molly tegel
323598 Molly ljusgrå

Popcornmaska virkas så här: *Gör ett omtag om virknålen, stick ner den i nästa maska (som 
när du ska göra en stolpe), gör ett omtag och dra det igenom maskan, upprepa från * 5 ggr. 
Du ska då ha totalt 13 garnöglor på virknålen. Gör ett omtag och dra genom alla öglorna. 

För samtliga tekniker: avsluta varje rad med en lm som vändmaska

Montering: 
Blocka de rutor som behövs så att alla får 
samma storlek. Placera sedan ut dem i 
den ordning du vill ha. Sy ihop rutorna för 
hand med garn i stora stygn, använd en 
grov nål och sy en rad i taget. Fäst alla 
lösa trådar.


