Patentstickad hjärtevärmare
Beskrivning av en hjärtevärmare som är en trekantig sjal med långa snibbar och är formad för att
ligga tätt runt kroppen.
Hjärtevärmaren i vandringsutställningen ull för livet. En utställning som presenterar småskaligt inhemskt ullhantverk och visar ullens fördelar och användningsområden. Framtagen av
Sveriges hemslöjdskonsulenter/regionala utvecklare 2017. Mer information och fler beskrivningar
hittar du under rubriken ull på Textil hemslöjd, www.textilhemslojd.se.

Inspirationen till denna hjärtevärmare kommer från äldre patentstickade hjärtevärmare som finns
både i Sverige och Finland (och kanske på fler ställen). Randning är inspirerad av en patentstickad
hjärtevärmare som finns på Färghandlare Nordströms museum i Norrtälje men färgsättningen är en
helt annan. Det var sonen Torsten som skapade samlingarna, han kallades även "Färghandlaren som
började samla", sjalen är döpt efter Torstens mamma Julia.
Hjärtevärmaren är framtagen och stickad av Maria Gustafsson, Marias garn. Marias hjärtevärmare är formad med hjälp av förkortade varv, om de äldre är konstruerade på samma sätt eller
inte vet hon inte. Sjalen är stickad utifrån och in.

STICKBESKRIVNING
Innan du börjar sticka hjärtevärmaren bör du ha stickat patent fram och tillbaka, prova även gärna
förkortade varv. Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar sticka!
Garn:

Stickor:
Stickfasthet:
Övrigt:
Mått:

4 st 100 g-härva Solkustens spinnverkstads 1-trådiga ullgarn (420 m/100g), 1
härva av vardera; färg 1 (naturvit), färg 2 (ljusgrå), färg 4 (mörkgrå), av färg 3
(mellangrå) räcker det med 50 g. Görs sjalen enfärgad räcker det med 200 g
garn
3,5 mm rundsticka, 80 centimeter eller längre, ev korta stickor att sticka
spetskanten med.
c:a 14 maskor * 54 varv patentstickning = 10 * 10 centimeter.
Stickmarkör för att markera sjalens mitt+ säkerhetsnål eller flätsticka.
Djup mitt bak 60 cm, långsidan 195 cm.

När man stickar patent räknas inte omslagen som egna maskor, de stickas alltid ihop med en annan
maska.
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Patentstickad fram och tillbaka (maskantalet skall vara ojämnt):
Varv 1: #1 rät,(1 omslag, lyft nästa maska som om den skulle stickats avig)*#, upprepa från # till #
tills en maska återstår, avsluta med 1 rät maska.
Varv
#(1 omslag, lyft nästa maska som om den skulle stickats avig)*, sticka omslaget och maskan
2:
tillsammans rätt #, upprepa från # till # tills en maska återstår, avsluta med 1 omslag, lyft
nästa maska som om den skulle stickats avig.
Varv
#sticka omslaget och maskan tillsammans rätt, (1 omslag, lyft nästa maska som om den
3:
skulle stickats avig)*# , upprepa från # till # tills en maska återstår, avsluta med att sticka
omslaget och maskan tillsammans rätt.
Upprepa varv 2 och 3.
* När man får upp lite fart kan man göra omslaget samtidigt som man lyfter maskan i samma moment.
Kantmaska sticka 1:a maskan avig på varvet och sista maskan vriden rät.
Centrerad minskning (- 4 maskor): Lyft 2 maskor (med tillhörande omslag), en i taget som om
de skulle stickas räta, sätt nästa maska (med tillhörande omslag) på en säkerhetsnål/hjälpsticka, sticka
2 maskor (med tillhörande omslag) rätt tillsammans, drag de två lyfta maskorna (med tillhörande
omslag) över, sätt maskan (med tillhörande omslag) från säkerhetsnålen på vänster sticka, flytta 1
maska från höger sticka till vänster sticka och drag maskan (med tillhörande omslag) över, lyft över
maskan på höger sticka.
Förkortade varv och patentstickning: Sjalens form är skapad med hjälp av förkortade varv. När
man stickar patent döljs de hål som kan bli när man stickar förkortade varv om man ser till att dra åt
garnet när man vänder. Tycker du ändå att det blir hål på något ställe när du skall sticka de sista två
varven som stickas över alla maskor kan du plocka upp en "maska" mitt i hålet och sticka ihop den
med nästföljande maska och på så sätt dölja hålet.

RANDNING
Varv

Antal varv

Färg

1-8

8 Ljusgrå (2)

9-12

4 Naturvit (1)

13-24

12 Ljusgrå (2)

24-28

4 Naturvit (1)

29-36

8 Ljusgrå (2)

37-44

8 Mellangrå (3)

45-50

6 Ljusgrå (2)

51-58

8 Mellangrå (3)

59-72
73-76
77-90
91-94
95-108
109-112
113-126
127-130
131-144
145-148
149-164

14 Mörkgrå (4)
4 Mellangrå (3)
14 Mörkgrå (4)
4 Mellangrå (3)
14 Mörkgrå (4)
4 Mellangrå (3)
14 Mörkgrå (4)
4 Mellangrå (3)
14 Mörkgrå (4)
4 Mellangrå (3)
16 Mörkgrå (4)
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SJAL
Börja med att sticka kanten. Lägg på sticka 3,5 mm upp 4 m med färg 1 och sticka enligt diagrammet ovan.
Upprepa diagrammets 6 varv 189 gånger (= 189 uddar), på sista varvet avmaskas samtliga maskor.

Maska av 9 maskor
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Rät maska på rätsidan, avig maska på avigsidan
Omslag
Avig maska på rätsidan, rät maska på avigsidan
Avmaska 1 maska
Sticka 2 räta maskor tillsammans

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Tänk på att diagram för stickat:
• Följs nerifrån och upp.
• Följs från höger till vänster på de räta varven och tvärt om på de aviga varven.
• Diagrammet visar alla varv, både från rät- och avigsidan.
Plocka från kantens rätsida upp 567 maskor i öglorna som skapats av omslagen i början på varvet, använd
rundstickan (inget garn). Markera den mittersta maskan (MM) (det blir 283 maskor på var sida), det är
kring denna som minskningarna kommer att göras.
Varv 1 - 4
Sticka patent enligt ovan, använd färg 2, första varvet stickas de upplockade maskorna
vridet. Börja och sluta varvet med en kantmaska enligt ovan.
Varv 5 - 36
Fortsätt sticka patent, randa enligt ovan.
Sjalen skall nu formas med förkortade varv:

Varv 37 - 162

Varv 163 - 164

Varv 5: Sticka patent till 2 maskor före MM, gör en centrerad minskning (se ovan), fortsätt
sticka patent tills 4 maskor återstår eller före föregående vändning, vänd.
Varv 6: Sticka patent tills 4 maskor återstår eller före föregående vändning, vänd.
Varv 7: Sticka patent tills 4 maskor återstår före föregående vändning, vänd.
Varv 8: Sticka patent tills 4 maskor återstår före föregående vändning, vänd. (Varvet är nu
20 maskor kortare
Fortsätt upprepa varv 5 - 8 med randning enligt ovan.
Varv 37: Sticka patent till 2 maskor före MM, gör en centrerad minskning (se ovan),
fortsätt sticka patent tills 2 maskor återstår före föregående vändning, vänd.
Varv 38: Sticka patent tills 2 maskor återstår före föregående vändning, vänd.
Varv 39: Sticka patent tills 2 maskor återstår före föregående vändning, vänd.
Varv 40: Sticka patent tills 2 maskor återstår före föregående vändning, vänd. (Varvet är
nu 12 maskor kortare).
Fortsätt upprepa varv 37 - 40 med randning enligt ovan.
Fortsätt att sticka patent, sticka nu över alla maskor ända ut i kanten (glöm inte
kantmaskor).

Maska av löst, använd färg 4.
Förslag på avmaskning; sticka 1 avig maska, *gör ett omvänt omslag, sticka ihop maska och omslag rätt, drag
både omslag och maska över den sist stickade maskan, gör ett omslag och sticka 1 avig maska, drag både
omslag och maska över den sist stickade maskan, upprepa * - * tills alla maskor är slut, drag tråden genom
sista maskan (Jeny's Surprisingly Stretchy Bind-off ).
Tvätta och skölj sjalen lätt för hand och krama eller centrifugera ur det mesta vattnet.
Lägg ut sjalen till önskad storlek och form, låt torka.
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