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På vår websida www.weareknitters.se hittar du videor och handledningar 
på de här och andra tekniker, även tips och råd finns där så att du kan lära 
dig hur man stickar från början. Visa oss dina framsteg på sociala medier 
genom att tagga dina bilder med #weareknitters.

https://www.weareknitters.se/hur-du-stickar#knitting
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lÄGGA UPP

1. Gör en löpögla som det visas på 
bilden. Stick in en sticka i öglan och 
justera öglan mot stickan. Dra inte 
åt för hårt, då blir det svårt att sticka 
med den. Med höger hand håller du 
garnet som kommer från nystanet och 
med den vänstra handen håller du den 
andra änden.

För att börja ditt projekt behöver du en garnände tre gånger så lång som ditt plagg. 
Till exempel om ditt plagg är 20 cm behöver du en ände som är 60 cm lång.

2. Ta garnet som du har i höger hand 
och gör en ögla som du trär på stickan.

https://www.youtube.com/watch?v=ufCIIb9zDNg


5

3. Ta garnet i vänster hand och lägg 
det motsols runt stickan.

4. Dra öglan som du gjorde med höger 
hand över stickan. Du har precis lagt 
upp din andra maska. Dra lite lätt i 
båda ändar så att maskan ligger bra på 
stickan.

5. Upprepa steg 3 till 5 tills du har lagt 
upp så många maskor som anges.

SVENSKA
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RÄT MASKA

Den första maskan som du lär dig är den räta maskan, eftersom den är grunden 
till alla andra maskor.

1. Håll stickan med maskorna på i 
vänster hand. Stick in höger hands 
sticka i mitten av den första maskan, 
som bilden visar.

2. Sno garnet baklänges runt stickan.

3. Dra försiktigt höger hands sticka 
mot dig, med öglan på stickan, och dra 
den genom maskan som är på vänster 
hands sticka.

4. Låt maskan glida över till höger 
hands sticka och det kommer att se 
ut som på bilden. Upprepa dessa steg 
varvet ut.

https://www.youtube.com/watch?v=QIuSpXRQLVM
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AViG MASKA

1. Håll stickan med maskorna på i 
vänster hand. Håll garnet framför 
stickningen, stick in höger sticka 
i mitten av den första maskan. Låt 
stickan passera framför vänster hands 
sticka, som bilden visar.

2. Med höger hand, lägg garnet framifrån 
och bak runt höger hands sticka, så att 
det bildas en ögla motsols

3. Dra försiktigt höger hands sticka 
framifrån och bakåt, med öglan på 
stickan, genom maskan som är på 
vänster hands sticka.

4. Låt maskan glida över till höger hands 
sticka och det kommer att se ut som på 
bilden. Upprepa de här stegen tills du 
har stickat alla maskor.

SVENSKA
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lYFT MASKA

Ibland ska lyfta en maska. Det här är de enkla stegen du ska följa.

1. Stick in höger hands sticka i den 
maskan som ska lyftas, som om du ska 
sticka den rät.

2. Låt maskan glida över till höger 
hands sticka, utan att sticka den.

https://www.youtube.com/watch?v=JUS6iVuhI5A
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MASKA AV

När du har avslutat ditt projekt, ska du maska av maskorna för att kunna ta av 
det från stickorna.

1
2

1
2

1. Börja med att lyfta den första 
maskan till höger sticka utan att sticka 
den.

2. *Sticka den andra maskan. Med 
hjälp av vänster hands sticka, dra den 
första maskan på höger hands sticka 
över den andra maskan som bilden 
visar, så att det bara blir en maska kvar 
på höger hands sticka*.

3. Du har maskat av den första 
maskan. Upprepa från * till * tills du 
har maskat av så många maskor som 
anges.

SVENSKA
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BYTE AV NYSTAN

Den här tekniken kan användas för att skarva två nystan om det nystan du 
använder håller på att ta slut, eller för att byta till en ny färg i ditt projekt.

1. När nystanet håller på att ta slut 
sticka med det tills varvet är slut. Det 
är lättare att gömma skarven när man 
gör det i slutet av ett varv. Ta det nya 
nystanet och håll garnet med vänster 
hand bakom projektet.

2. Fortsätt sticka nästa varv som 
vanligt med en ände från det nya 
nystanet.

3. När du kommer till slutet av varvet, 
knyt ihop de båda ändarna. Trä 
tapisserinålen med båda trådarna och 
fäst dem längs kanten.

Klassisk metod

https://youtu.be/x35t3RNfjaI
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Det här är vår favoritteknik för att skarva 100% ull, men det rekommenderas 
inte till bomullsgarn därför att det inte går att filta. Det finns två sätt att använda 
den här tekniken.

Filtning

A) Med filtnål:

Om du har en filtnål är det mycket 
enkelt. Du lägger änden från nystanet 
som håller på att ta slut bredvid 
änden från det nya nystanet, och med 
filtnålen, filtar du ihop de två ändarna 
med varandra.

B) Utan en filtnål:

Om du inte har en filtnål går det bra 
ändå. Blöt de båda ändarna med varmt 
vatten. Gnid dem mot varandra i dina 
handflator. När det är 100% ull kommer 
de att filta ihop sig.

A

B

SVENSKA
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lUFTMASKoR

1. För att göra luftmaskor, gör en ögla 
genom att korsa tråden du ska arbeta med 
och hålla korsningen mellan tummen 
och långfingret i vänsterhanden. Sätt 
virknålen i öglan, gör ett omslag med 
garnet som kommer från nystanet.

3. Gör ett omslag och dra garnet genom 
öglan på din virknål. Detta är din första 
luftmaska.

2. Dra garnet på virknålen igenom öglan 
och dra åt båda trådar för att justera 
öglan runt virknålen. Nu har du gjort din 
första luftmaska. 

4. Upprepa sista steget tills du har virkat 
antalet luftmaskor som anges i mönstret.

Luftmaskor bildar en luftmaskkedja, som i sin tur är basen till varje projekt som 
ska virkas. När du börjar virka ett projekt, ska du virka antalet luftmaskor som 
behövs för att få den önskade bredden på ditt projekt, och i de här luftmaskorna 
kommer du att börja din virkning.. Luftmaskor används också för att skapa 
spetsmönster och är viktiga för att börja virka ett nytt varv.

https://www.youtube.com/watch?v=6vGfz7qnz4k
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SVENSKASMYGMASKA

1. För att virka en smygmaska, stick 
in virknålen i maskan som anges i 
beskrivningen och gör ett omslag.

2. Dra garnet genom maskan och 
öglan på virknålen. Du har nu virkat 
en smygmaska.

Smygmaskan är den enklaste maskan som finns. Det är en kort maska som 
nästan inte lägger till någon höjd till ditt projekt. Det är alltså en perfekt maska 
för att använda som en extra maska. Maskan används framför allt för att avsluta 
ett varv när du rundvirkar, för att virka ihop olika delar av ett projekt, för att röra 
dig över projektet eller som dekoration.

https://www.youtube.com/watch?v=Tl9xorBK4Kc
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FASTMASKA

1. För att göra en fastmaska, stick 
in virknålen i maskan såsom anges i 
beskrivningen och gör ett omslag med 
garnet (om du ska virka första varv, 
stick in virknålen i tredje luftmaskan).

2. Dra garnet genom maskan. Du har 
nu två öglor på virknålen.

3. Gör ett omslag och dra garnet genom 
båda öglorna. Nu har du virkat en 
fastmaska.

4. Upprepa dessa steg tills du har virkat 
antalet maskor som anges.

Fastmaskan är den mest grundläggande maskan inom virkning och kan användas 
till många olika projekt. Det är också den kortaste maskan, projekt som virkas 
med fastmaskor är alltså tätare än andra.

https://www.youtube.com/watch?v=7M5X2NWuEb8&t
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5. Som du kan se, bygger fastmaskor 
uppifrån. Därför måste man börja ett 
varv med att virka så många luftmaskor 
som behövs för att få rätt höjd på 
kanten i förhållande till de maskor 
man fortsätter virka med. Fastmaskor 
är lika långa som en luftmaska, så att i 
början av ett varv med fastmaskor ska 
du göra en luftmaska.

6. Den luftmaskan räknas som den 
första fastmaskan, du ska börja virka 
resten av maskorna i den andra maskan 
från förra varvet.

12
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HAlVSTolPE

1. För att virka en halvstolpe, lägg 
garnet om virknålen och stick ner 
nålen i maskan från förra varvet såsom 
anges i beskrivningen (om du ska 
virka första maska på första varv, stick 
in virknålen i fjärde luftmaskan).

2. Gör ett omslag och dra garnet 
genom maskan. Du har nu tre öglor på 
virknålen.

3. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom alla öglor. Nu har du virkat en 
halvstolpe.

Halvstolpen är lite längre än en fastmaska men kortare än en stolpe.

https://www.youtube.com/watch?v=GWcalceDXis&t
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5. Som du kan se, bygger halvstolpar 
uppifrån. Därför måste man börja ett 
varv med att virka så många luftmaskor 
som behövs för att få rätt höjd på 
kanten i förhållande till de maskor 
man fortsätter virka med. Halvstolpar 
är lika långa som två luftmaskor, så att 
i början av ett varv med fastmaskor 
ska du göra två luftmaskor.

6. Dessa luftmaskor räknas som 
den första halvstolpen, du ska börja 
virka resten av maskorna i den andra 
maskan från förra varvet.

4. Upprepa dessa steg tills du har 
virkat antalet maskor som anges.

12
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STolPE

1. För att virka en stolpe, lägg garnet 
om virknålen och stick ner virknålen i 
maskan från förra varvet såsom anges 
i beskrivningen (om du ska virka 
första maska på första varv, stick in 
virknålen i femte luftmaskan).

2. Gör ett omslag och dra garnet genom 
öglan. Du har nu tre öglor på virknålen.

3. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom de två första öglorna på virknålen. 
Du har nu två öglor på virknålen.

Stolpen är, tillsammans med fastmaskan, den maskan som används mest till 
olika projekt. Eftersom maskan är lite längre, kan du skapa projekt med ett 
tydligare mönster som är luftigare än projekt med fastmaskor.

https://www.youtube.com/watch?v=2gSvyT_cucI
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6. Som du kan se, bygger stolpar 
uppifrån. Därför måste man börja ett 
varv med att virka så många luftmaskor 
som behövs för att få rätt höjd på 
kanten i förhållande till de maskor 
man fortsätter virka med. Stolpar är 
lika långa som tre luftmaskor, så att i 
början av ett varv med fastmaskor ska 
du göra tre luftmaskor.

7. Dessa luftmaskor räknas som den 
första stolpen, du ska börja virka resten 
av maskorna i den andra maskan från 
förra varvet.

5. Upprepa dessa steg tills du har 
virkat antalet maskor som anges.

4. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom alla öglor.

12
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DUBBElSTolPE

1. För att virka en dubbelstolpe, lägg 
garnet om virknålen två gånger och 
stick ner virknålen i maskan från förra 
varvet såsom anges i beskrivningen 
(om du ska virka första maska på 
första varv, stick in virknålen i sjätte 
luftmaskan).

2. Lägg garnet om virknålen igen och 
dra garnet genom öglan. Du har nu 
fyra öglor på virknålen.

3. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom de två första öglorna på virknålen. 
Du har nu tre öglor på virknålen.

En dubbelstolpe är lite längre än en stolpe. Du kan se att den virkas på nästan 
samma sätt som en stolpe, men med lite variation:

https://www.youtube.com/watch?v=rrF-EJmDaGA
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6. Som du kan se, bygger dubbelstolpar 
uppifrån. Därför måste man börja 
ett varv med att virka så många 
luftmaskor som behövs för att få rätt 
höjd på kanten i förhållande till de 
maskor man fortsätter virka med. 
Dubbelstolpar är lika långa som fyra 
luftmaskor, så att i början av ett varv 
med fastmaskor ska du göra fyra 
luftmaskor.

7. Dessa luftmaskor räknas som den 
första dubbelstolpen, du ska börja 
virka resten av maskorna i den andra 
maskan från förra varvet.

5. Gör ett sista omslag och dra garnet 
genom alla öglor.

4. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom de två första öglorna på virknålen. 
Du har nu två öglor på virknålen.

12
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ÖKA

1. Virka 1 fastmaska i maskan såsom 
anges i beskrivningen. Om du inte vet 
hur man virkar en fastmaska, se under 
FASTMASKA i den här guiden.

2. Virka en till fastmaska genom att 
sticka in virknålen i samma maska som 
du virkade den första fastmaskan i.

3. Som du kan se, finns det nu två 
maskor i samma maska. På det här sättet 
kommer varvet att ha en maska mer 
jämfört med förra varvet.

4. När du har virkat klart ökningen, 
virka resten av varvet såsom anges i 
beskrivningen.

Ökningar används för att forma ditt projekt, genom att göra det bredare eller 
att skapa olika mönster genom att alternera mellan olika maskor. Det är mycket 
användbart för att virka projekt som blir bredare, såsom ärmar till en tröja,, eller 
när du rundvirkar mormorsrutor eller amigurumis. Du kan virka ökningar med 
alla typer av maskor: fastmaska, stolpe, dubbelstolpe… Det är en mycket enkel 
teknik att lära sig inom virkning, eftersom det bara innebär att du virkar två 
maskor i samma maska. I det här exemplet kommer vi visa dig hur du kan öka 
1 maska med fastmaskor:

https://www.youtube.com/watch?v=sgna60cxIWM
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DUBBElÖKNiNG

1. Virka 1 stolpe i maskan såsom anges 
i beskrivningen. Om du inte vet hur 
man virkar en stolpe, se under STOLPE 
i den här guiden.

2. Virka en till stolpe genom att sticka 
in virknålen i samma maska som du 
virkade förra stolpen i. 

3. Gör en tredje stolpe i samma maska. 

4. Som du kan se, finns det nu tre maskor 
i samma maska. När du har virkat klart 
dubbelökningen, fortsätt såsom anges i 
beskrivningen.

Dubbelökningen virkas på samma sätt som en vanlig ökning, men i stället för att 
virka två maskor i en maska, ska du virka tre maskor. På det här sättet kommer 
varvet att ha två maskor mer jämfört med förra varvet. Dubbelökningar används 
ofta för att virka ett hörn på mormorsrutor, för att skapa mönster såsom, kluster 
eller när du vill göra en tydligare ökning.. Du kan virka dubbelökningar med 
alla typer av maskor; i det här exemplet ska vi visa dig hur du kan göra en 
dubbelökning med stolpar:

SVENSKA
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MiNSKA

Minskningar används för att minska ditt projekt och är mycket praktiska när du 
vill forma ärmhål och halsringningar till dina plagg. En minskning består av att 
två maskor virkas ihop, och kan göras med alla typer av maskor: fastmaskor, 
stolpar dubbelstolpar… I det här exemplet ska vi visa dig hur du gör en 
minskning med stolpar.

1. Börja virka en stolpe i den första 
maskan. Gör ett omslag och stick in 
virknålen i maskan.

2. Gör ett omslag igen och dra 
igenom garnet. Du har nu tre öglor på 
virknålen.

3. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom de två första öglorna  på virknålen 
Du har nu två öglor på virknålen. Avsluta 
inte dessa två öglor utan börja virka nästa 
stolpe.

https://www.youtube.com/watch?v=jegRE8SjAks
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6. Gör ett omslag igen och dra garnet 
genom de två första öglorna på virknålen. 
Du har nu tre öglor på virknålen.

5. Lägg garnet om virknålen och dra 
igenom. Liksom i steg 2 har du nu fyra 
öglor på din virknål. 

4. Gör ett omslag och stick in virknålen 
i nästa maska.

7. För att avsluta minskningen, gör ett 
omslag igen och dra garnet genom alla 
öglor på virknålen. Nu har du virkat 
ihop två maskor.

8. Du kan virka en minskning med alla 
typer av maskor, genom att inte göra 
sista steget för att avsluta maskan, och 
att avsluta båda maskor i slutet.

1
2
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