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Hjärta
Material: Valfritt garn, rundsticka eller strumpstickor,
vadd, nål
Lägg upp 8m
Slut till en ring och sticka runt, räta maskor, 1 varv.
Nu påbörjas ökningar, 4 m/vartannat varv såhär:
Sticka 1m, öka 1m, sticka 2m, öka 1m, sticka 2m, öka
1m, sticka 2m, öka 1m, sticka 1 (12m)
Jag ökade tills dess att jag hade 36 maskor totalt. Hur
många gånger du ökar beror på hur stort hjärta du vill
ha. Jag har gjort allt mellan 24 till över 50
När du ökat så många du vill ha, så är det dags att
börja forma övre delen.
Sticka 2-3 varv utan ökningar, och sedan sätter du hälften av maskorna på en tråd för att
plockas upp senare.
Detta gör du genom att sticka ett 9 maskor, sätt dessa på en tråd, sticka sedan 18
maskor och sätt resterande 9 maskor på en tråd.
Sticka ytterligare 3-4 varv (eller fler om du har många maskor), men istället för att sticka
runt, så stickar du nu fram och tillbaka, med aviga maskor på avigsidan.
Det kommer bildas en öppning i hjärtat så att du kan fylla med vadd sen.
Efter dessa varv, tar du åter ihop till en ring och stickar 1 varv rätt, och sedan påbörjas
minskningar såhär:
1m, 2tills, 3m, 2tills, 2m, 2tills, 3m, 2tills, 1m
Sedan ytterligare ett varv räta maskor och efter det en omgång minskningar till enligt
följande:
1m, 2tills, 1m, 2tills, 2m, 2tills, 1m, 2tills, 1m
Klipp av tråden, dra den igenom maskorna och dra åt, så att du på så sätt säkrar dem.
Fäst tråden.
Plocka upp de vilande maskorna från tråden, och
sticka som den första sidan, men istället för att fästa
tråden på slutet, använder du den för att stänga igen
hålet efter att du har fyllt på med vadd.
Fästandet av trådar är inte så viktigt, jag har bara
dragit åt dem och sedan dragit igenom hjärtat och där
kan de vila.
Trä på uppläggningstråden på nålen och dra igenom
de första maskorna och se till att det blir tight och fäst
sedan även den tråden.
Klart.
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