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Muddar i Pärlstickning Bodsjöbränna 

 

 

I början av 1800-talet kom pärlor att användas i stickning.  Det var modernt i 

högreståndshem, där man stickade små väskor. Muddar i ullgarn med instickade 

pärlor blev modernt hos allmogen i mitten av 1800-talet.  Då blev tunna stålstickor 

och färgade glaspärlor billigare och mer lättillgängliga.  Mönster hämtades från 

märkduksbroderiernas korsstygnsmönster som var lätta att överföra till 

pärlstickning.  Muddarna var som smycken men värmde också handlederna. 

 

I Jämtland och Härjedalen finns flera fina muddar bevarade. Dessa svarta muddar 

finns idag  i privat ägo och tillhörde kvinnan på bilden, Anna Helena Björkebaum 

1821-1899.  

. 

Modell och beskrivning av Ingela Fredell, Hemslöjdskonsulent i Jämtlands Län.  
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GEMENSAMT FÖR MUDDAR I PÄRLSTICKNING 

Storlek  Vuxen 

Material  3-trådigt kamgarn eller garn med ca 360 m/100 gram  

Garnåtgång  30 gram 

Pärlåtgång  Glaspärlor nr 9/0, 14 gram 

Stickor Strumpstickor 1,5 – 2 mm 

Stickfasthet 20 maskor = 5 cm, 16 varv = 2 cm 

Övrigt Virknål 1,25 mm, tunn synål och sytråd att trä upp pärlorna 

med.  

 

STICKINSTRUKTIONER 

Börja med att trä upp pärlorna på garnet. Alla pärlor som skall räcka till en mudd 

bör träs upp på en gång annars måste garnet skarvas mitt i arbetet. Använd en tunn 

synål och trä i en bit sytråd som knyts ihop i ändarna så det blir en ögla. Trä sedan 

ullgarnets ände genom sytrådsöglan och låt den hänga där. Det blir nu lättare att 

trä på pärlorna.  

 

 

 

 

Muddarna blir före montering 10 x 17 cm och stickas i rätstickning. Kvalitén skall 

vara fast så att muddarna inte förlorar formen när de används. Kom ihåg att vi har 

olika handlag så var noga med att mäta enligt anvisningarna. 

  

För att få en snygg kant lyft alltid första maskan på varven. Pärlorna ska stickas in 

från avigsidan, alltså på sidan ifrån dig.  

OBS! Strecket mellan rutorna är maskan. Rutorna är mellanrummen mellan 

maskorna. En markerad ruta = en pärla som skjuts in mellan maskorna. 
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BLÅ MUDD FRÅN BODSJÖBRÄNNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägg upp 35 maskor. Sticka ett rätt varv utan pärlor mellan pärlvarven.  

 

Pärlvarv 1: 6m 1 pärla 1m 1 pärla sticka färdigt varvet. 

 

 Pärlvarv 2: 5m 1 pärla 1m 1 pärla sticka färdigt varvet.  

 

Pärlvarv 3: 4m 1 pärla 1m 1 pärla sticka färdigt varvet. 

 

 Pärlvarv 4: 3m 1 pärla 1m 1 pärla 3m 1 pärla 1m 1 pärla sticka färdigt varvet.  

 

Pärlvarv 5: 2m 1 pärla 1m 1 pärla 4m 1 pärla 1m 1 pärla sticka färdigt varvet.   

 

Fortsätt och följ rutmönstret.  

 

Det var vanligt att man förr på olika plagg stickade in sitt monogram och ett viktigt 

årtal.  

 

Sticka in ditt monogram så som Anna Helena! 

  

Sticka 16-18 cm beroende på ditt handledsmått, maska sedan av. Sy ihop mudden.  

  

 


