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Nattfrost 
Design av: Åsa Berg WoolWitch 
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Storlek: Dam  

Material:   

Garn: Northern Wool  

Garnåtgång: Bottenfärg ca 40g, mönsterfärg 1 ca 5g, mönsterfärg 2 25g 

Stickfasthet: 34 st på 10 cm sticknål: 2,5 mm och 3,0 mm det du behöver för att uppnå rätt 

stickfasthet   

Stoppnål   

Sax   

   

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***  

  

  

Förkortningar:  

BF= bottenfärg 

M1= mönsterfärg 1 

M2= mönsterfärg 2 

X= ingen maska  

/= lyft 2 maskor var för sig till hö sticka, som om du ska sticka rät maska. Flytta sedan tillbaka 

maskorna till vänster sticka och sticka ihop dessa 2 m i bakre maskbåge 

 \= 2 räta ihop   

Y= Sista avmaskningen görs på detta sätt: Lyft första maskan rät, sticka ihop dom 2 följande. 

Lyft över den lyfta maskan över dom ihop stickade maskorna  

   

Färgkod för diagram: 

  

 

 

 

 

  

***  ***  ***  ***  ***  ***  ***  

  

 

 

 

Bottenfärg 

Mönsterfärg 2 

Mönsterfärg 1 
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Start: Lägg upp 68 m med mönsterfärg 2 (M2) och bottenfärg (BF), på stickor 2,5 mm. 

Börja med att sticka enligt diagrammet. 

 

Lettisk fläta stickas enligt följande: 

Varv 1: *1rm med M2, 1rm med BF,* upprepa varvet ut 

Varv 2: *1am med M2, 1am med BF,* (ta det nya garnet under det garn du just stickat med) 

upprepa varvet ut. 

Varv 3: *1am med M2, 1am med BF,* (ta det nya garnet över det garn du just stickat med) 

upprepa varvet ut.  
 

När andra flätan är stickad, byt till stickor 3 mm och sticka ett varv med bottenfärgen. 

Fortsätt att sticka efter diagrammet, när man kommer till markering för tummen. Tar man 

en garnstump i avvikande färg och stickar in på dom markerade maskorna. Grön markering 

är höger tumme och röd markering är vänster tumme.  

När alla avmaskningar är gjorda, ta av garnet och trä igenom dom resterande maskorna. 

 

Tumme: 

Trä in sticknål i maskorna för tummen, totalt 22 m. Ta sedan bort tumtråden. 

Sticka ett varv i bottenfärgen och lägg upp 3 nya maskor i vardera glipa mellan dom 

befintliga maskorna, totalt 28 m. Sticka enligt tumdiagrammet.  

När alla avmaskningar är gjorda, ta av garnet och trä igenom dom resterande maskorna. 

 

Fäst alla trådar och blocka.  
Tumdiagram 
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© Kopiering och spridning av denna beskrivning är inte tillåtet, i sin helhet eller delar av 

beskrivning. Detta mönster är tillför personligt bruk och produktion i större skala för 

försäljning är inte tillåtet. 


