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Muddar i hålkrusstickning 

 

 

Originalen till dessa muddar i hålkrusstickning finns i privat ägo i Tirsta i Fränsta, 

Medelpad. De stickades kring förra sekelskiftet och är ljusblå med vitt gallerverk. 

Tekniken har inspirerats av en vävnad i hålkrus och kallas därför hålkrusstickning. 

Rosengång och gåsögon är andra vävtekniker med geometriska mönster som har 

inspirerat till stickmönster.  

Muddarna kan även användas med den höga kragen mot handen och fungerar då 

nästan som halvvantar. 

Modell och beskrivning av Kristina Eriksson, Stöde.  
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MUDDAR I HÅLKRUSSTICKNING 

Material  3-trådigt kamgarn eller liknande garn med  

 ca 450 m/100 gram  

Garnåtgång  100 gram marinblått och 50 gram ockragult 

Stickor Strumpstickor 2 – 2,5 mm 

Virknål 2 mm 

Stickfasthet 40 maskor = 10 cm, ”blå hål” 7 varv = 1,5 cm 

 

STICKINSTRUKTIONER 

Lägg upp 90 maskor med den 

gula mönsterfärgen. Sticka 1 

avig 1 rät maska i 2 varv. Byt 

till den blå bottenfärgen. 

“Sticka 8 räta maskor, lyft 2 

maskor”, upprepa varvet ut. 

Upprepa 6 varv. Byt till den 

gula mönsterfärgen. Sticka 1 

varv räta maskor, även de lyfta 

maskorna. Sticka 2 varv aviga 

maskor. Byt till den blå 

bottenfärgen. Förskjut 

mönstret så att de lyfta 

maskorna kommer mitt 

emellan dem på föregående 

mönsterrapport. “Sticka 8 räta 

maskor, lyft 2 maskor”, 

upprepa varvet ut. Upprepa 6 

varv. Byt till den gula 

mönsterfärgen. Sticka 1 varv 

räta maskor, även de lyfta 

maskorna. Sticka 2 varv aviga 

maskor. Sticka enligt ovan tills kragen har 7 rader “blå hål”. Minska 18 maskor, 

jämnt fördelat på det sista gula varvet, till 72 maskor. Tag av mönstertråden och 

fäst. 

 

Sticka resår med den blå bottenfärgen 1 avig och 1 rät maska i 3 cm. Fortsätt sedan 

med hålkrusmönster som förut men med 6 maskor mellan de lyfta maskorna. 

Sticka 4 rader “blå hål”. Maska av löst. 
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Virka en blå uddkant med “5 stolpar med nedtag i samma maska, hoppa över 2 

maskor, virka 1 fast maska, hoppa över 2 maskor”, upprepa varvet ut. Tag av tråden 

och fäst. 

 

Virka därefter ett pikotvarv med gult garn: “1 fast maska i fasta maskan mellan 

stolpgrupperna (från föregående varv), virka 4 luftmaskor, 1 fast maska tillbaka i 

första luftmaskan”. Fortsätt på detta sätt i både stolpar och fasta maskor varvet ut. 

  

Tag av tråden och fäst. 
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