
Väska i lappteknik 
Garn: Tag ett ullgarn i färger du gillar, gärna ett som inte är hårt tvinnat i tråden, 
löstvinnade garner filtar sig lättare.  
  
Stickor: Kolla vilka stickor som rekommenderas till garnet, stickar du hårt så öka 
storleken på stickor. Väskan filtar sig lättare om man stickar lite löst.  
  

 
  
Väskan stickas som en påse där man stickar ihop de små fyrkanterna i en ring och 
formar en botten på väskan sedan bygger man på med små fyrkanter tills man fått en 
väska i den storlek man vill ha. I överkanten stickar man en rad med trekanter för att få 
kanten rak och så stickar man handtaget avslutningsvis, inga sömmar. Sen stoppar man 
den i tvättmaskinen och kör den på fintvätt en, två eller flera gånger, tills man är nöjd 
med filtningen.  
  
Så här gör man en fyrkant: 
Lägg upp 29 maskor genom ”stickat upplägg” eftersom denna uppläggning ger tydliga 
maskor att senare plocka upp maskor i. I stickat upplägg gör man en maska genom att 
forma en ögla och sätta den på stickan, därefter stickar man en maska i startmaskan, 
låter startmaskan sitta kvar på stickan, den nya maskan sätts framför startmaskan på 
stickan. Fortsätt i den nya maskan och sticka upp en maska osv tills det finns 29 maskor 
på stickan. 
  
Varv 1: (Avigsidan) Sticka räta maskor till sista maskan, sticka 1 avig. 
Varv 2: Börja varvet med att lyfta en maska som om den skulle stickas rätt, sticka räta 
maskor tills du kommer till de tre mittersta maskorna, de stickas samman genom att 
lyfta en maska rätt, sticka 2 maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över de 
hopstickade, sticka räta maskor till den sista maskan, 1 avig. 
Varv 3: Lyft en maska rätt, sticka rätt till sista maskan, 1 avig. 
  
Upprepa nu varv 2 och 3 två gånger och antalet maskor minskar och det blir 4 ”ribbor” i 
rätstickningen på rätsidan.  
  
Varv 8: På de rutorna som du vill ha en rand, byt garn till ett mörkare. Lyft en maska 
rätt, sticka räta maskor till de tre mittersta, de stickas samman genom att lyfta en 
maska rätt, sticka 2 maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över de hopstickade, 
sticka räta maskor till den sista maskan, 1 avig. 
  



Varv 9: Lyft en maska rätt sticka aviga varvet ut. 
Varv 10: Lyft en maska rätt, sticka räta maskor till de tre mittersta, de stickas samman 
genom att lyfta en maska rätt, sticka 2 maskor tillsammans, dra den lyfta maskan över 
de hopstickade, sticka räta maskor till den sista maskan, 1 avig. 
Varv 11: Lyft en maska rätt sticka aviga varvet ut. 
Varv 12: Byt tillbaka till ljust garn och sticka som varv 2. 
Varv 13: Lyft en maska rätt, sticka rätt till sista maskan, 1 avig. 
  
Upprepa som varv 12 och 13 med minskade antal maskor tills 3 maskor återstår. 
  
Varv 14: Lyft en maska rätt, 1 rät, 1 avig 
Varv 15: Lyft en maska rätt, sticka ihop 2 maskor drag den lyfta maskan över de 
hopstickade. (=1m). Klipp av garnet dra garnet genom maskan.  
  
  
Botten 
Sticka två stycken enfärgade fyrkanter. På fyrkant nummer två avslutas genom att inte 
klippa av garnet och dra igenom utan behåll sista maskan. Sticka fyrkant nummer tre 
genom att  ha kvar toppmaskan på stickan från ruta nummer två och så plocka upp 13 
maskor längs övre vänstra kanten på fyrkant nummer två. När du ska gå ”runt hörnet” 
och börja plocka upp maskor utmed första fyrkantens högra toppsida så stickas både 
genom första maskan på ruta två och motsvarande maska i hörnet på första rutan. 
Plocka sedan upp 14 maskor utmed sidan på ruta ett. Totalt blir detta 29 maskor. Sticka 
ruta tre.  

 
Ruta fyra: Plocka upp 14 maskor utmed sidan på ruta ett och sticka 1 maska i 
uppläggningsmaskan i hörnet, vänd arbetet och lägg upp 14 maskor. Sticka fyrkant fyra. 
  
Sticka sedan den femte rutan genom att plocka upp maskor i ruta fyra och i ruta ett. 
Sticka ruta sex mellan ruta ett och två. Ruta sju stickas fast i ruta två. Ruta åtta stickas i 
ruta två och sju och blir precis som ruta fem en sådan ruta som gör att väskan formas.  
Är det svårt att känna hur väskan kommer att formas så klipp ut figuren nedan och tejpa 
ihop ruta fyra med ruta fem och ruta sju med ruta åtta. Då ser man att det blir som en 
liten båt.  
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En variant av färg på väskan är att göra de första åtta rutorna mörka enfärgade. 
Nästkommande två varv med rutor görs mörka med ljus rand och därefter görs ljusa 
rutor med mörk rand i tre omgångar. Sist görs ett varv med ljusa trekanter så att 
överkanten på väskan blir rak. 
  
Topptrekant: Plocka upp 29 maskor som till en fyrkant.  
Varv 1: Lyft en maska rätt, 27 räta, 1 avig. 
Varv 2: Lyft en maska rätt, 12 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 11 
räta, 1 avig. 
Varv 3: Lyft en maska rätt, 23 räta, 1 avig  
Varv 4: Lyft en maska rätt, 10 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 9 
räta, 1 avig 
Varv 5: Lyft en maska rätt, 19 räta, 1 avig 
Varv 6: Lyft en maska rätt, 8 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 7 
räta, 1 avig 
Varv 7: Lyft en maska rätt, 15 räta, 1 avig 
Varv 8: Lyft en maska rätt, 6 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 5 
räta, 1 avig 
Varv 9: Lyft en maska rätt, 11 räta, 1 avig 
Varv 10: Lyft en maska rätt, 4 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 3 
räta, 1 avig 
Varv 11: Lyft en maska rätt, 7 räta, 1 avig 
Varv 12: Lyft en maska rätt, 2 räta, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över, 1 
rät, 1 avig 
Varv 13: Lyft en maska rätt, 3 räta, 1 avig 
Varv 14: Lyft en maska rätt, lyft en maska, sticka ihop 2, drag den lyfta över och sätt 
maskorna på en tråd, rundsticka eller en säkerhetsnål.  
  
Sticka trekanter runt hela överkanten så att linjen blir rak. 
  
Handtag: I överkanten finns nu sex trekanter. Handtaget ska sitta på var sida av 
trekanten som är mitt fram på väskan. Plocka upp sex maskor i trekanten utanför mitt-
trekanten på ena sidan och sticka ca 60 varv rätt, sticka fast den i väskan på andra sidan 
och maska av. Det går förstås också bra att maska av och sy fast änden på handtaget. 
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.  
Gör likadant på andra sidan så att det blir två handtag på väskan. Sticka nu rätstickade 
kanter runt väskans överkant och på handtagens sidor. Plocka upp maskor i kanten av 
handtaget och fortsätt runt överkanten på väskan, i  Sticka fyra varv rätt och maska 
därefter av. Det blir tre gånger man gör på detta sätt, på utsidan av varje handtag och 
på insidan av dem. Kolla på bilden på min väska. 
  

 
  
  
  
 


