
Muddar med pärlor i merino och opossum 

 

 

Garn: RIMU från Zelana, 60% merino och 40% opossum i färg Fuchia R 10. 

Stickor: strumpstickor 3,5 mm 

Lägg upp 44 maskor på stickor 3,5 mm. Fördela maskorna på fyra stickor och se till att inte 

uppläggningsvarvet är vridet.  

Varv 1: 1 avig, 1 rät hela varvet. 

Varv 2:  1 rät, lyft nästa som om den skulle stickas rät. 

Varv 3: 1 avig, 1 rät hela varvet. 

Varv 4: 1 rät, lyft nästa som om den skulle stickas rät. 

Varv 5 - 9: 2 aviga, 7 räta, 2 aviga, upprepa mönstret hela varvet ut. 

Varv 10: Stickas som varv 5 och sätt en pärla på mitten av varje sticka. Pärlan sätts på maskan genom 

att sätta pärlan på en mycket liten virknål som krokas fast i maskan och så föses pärlan ner över 

maskan och så stickas maskan. Det går också bra att använda tandtråd för att sätta pärlan på 

maskan.  

Om pärlorna sätts på maskorna på det här sättet så kommer pärlan att sitta över maskans bägge 

”ben” och kan inte smyga in på baksidan av det stickade som det kan göra om pärlorna först träs på 

tråden innan stickningen påbörjas. 

Varv 11 – 14: Sticka som varv 5. 

Varv 15: Sticka ett varv och sätt pärlor i mitten av varje sticka. 

Fortsätt sticka på samma sätt som varv 5 och sticka 4 varv mellan pärlorna. Fortsätt tills det finns 5 

pärlor på höjden. Sticka ett varv ytterligare efter femte pärlan. 

Nu ändras mönstret på mudden.  

Sticka ihop 2 aviga maskor, sticka 2 räta, gör 1 omslag, sticka 3 räta maskor, gör 1 omslag, sticka 2 

räta, sticka ihop 2 aviga, upprepa hela varvet. 



Nästa varv stickas 1 avig, 9 räta, 1 avig, upprepa hela varvet. 

Nästa varv stickas 2 räta ihop, 2 räta, 1 omslag, 3 räta, 1 omslag, 2 räta sist på stickan lyfts en maska 

som om den skulle stickas rät, lyft en till maska som om den skulle stickas rät, sticka ihop de två 

maskorna (detta förkortas lyft, lyft, sticka ihop eller lls) 

Nästa varv stickas alla maskor räta.  

Upprepa nu de två sist stickade varven så att på ena varvet stickas 2 räta ihop, 2 räta, 1 omslag, 3 

räta, 1 omslag, 2 räta, lls. På nästa varv stickas bara räta. Sätt dit pärlor vart 5:e varv.  

Efter att 7 pärlor har satts på plats på höjden, stickas vidare som förut i 6 varv. Det blir 7 omslag 

totalt och därefter ett rätt varv. 

Sticka ett avigt varv. 

Sticka ett rätt varv. 

Sticka ett avigt varv. 

Maska av alla maskor och fäst trådarna. Sticka en mudd till. 
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