
Åkpåse   
    
Garn: 4 nystan RYC Cashsoft 4 ply samt 
restgarn i annan färg  
Stickor: 3,5 mm eller den grovlek du 
behöver för att få rätt masktäthet. Du 
behöver även en extra sticka för 
avmaskning. 
Masktäthet: 29 m mönster =10 cm 
Färdigt mått: ca 30 x 70 cm 
 
 
Lägg upp 89 maskor på stickor 3,5 och sticka mönster enligt följande: 
 
Varv 1: rm 
Varv 2: 1 rm * 3 am tills - släpp dem inte från stickan, 1 omsl, sticka samma 3 am tills igen och 
släpp dem sedan från stickan, 1 rm * Upprepa * - * varvet ut. 
Varv 3: rm 
Varv 4: 1 rm, 1 am, 1 rm * 3 am tills - släpp dem inte från stickan, 1 omsl, sticka samma 3 am tills 
igen och släpp dem sedan från stickan, 1 rm * Upprepa * - * och avsluta varvet med 1 am, 1 rm. 
 
Dessa 4 mönstervarv upprepas hela tiden tills arbetet mäter ca 140 cm. På sista varvet ökas en 
maska så att du har 90 maskor. Fördela dessa på två stickor, d.v.s. 45 maskor på varje sticka. Vik 
arbetet med rätsida mot rätsida så att de två stickorna hamnar parallellt. Ta nu en extra sticka och 
sticka ihop en maska från vardera stickan rätt, samtidigt som du maskar av arbetet. Du har nu 
bildat toppen på åkpåsens luva. 
 
Vik upp nedre delen av arbetet, d v s uppläggningskanten, ca 60 cm upp mot luvan. Sy ihop 
påsen längs sidorna. Plocka sedan upp maskor runt framkanten och luvans sidor, använd restgarn 
i avvikande färg. Hur många maskor du behöver beror lite på vilket garn du använder, jag tog ett 
tjockare bomullsgarn och plockade upp en maska i varje uppläggningsmaska/varv men hoppade 
över var tredje varv/maska. Prova dig fram, men plocka inte upp för många maskor för då blir 
kanten lös och sladdrig. Sticka 2 räta varv och maska av.  
 
Gör till sist en liten garnboll att fästa på toppen av luvan. Kommer du inte ihåg hur man gör från 
pysselstunderna på dagis så kan du få hjälp av Pettson och Findus här ☺: 
http://www.pettson.gammafon.se/HTML_PYSSEL/_GARN/garnboll2.html 
(Pappskivor på ca 5-6 cm i diameter är lagom.)  
 
Frisera till garnbollen och fäst den på toppen av luvan. Fäst alla trådar. Tvätta påsen enligt 
anvisningar på garnets banderoll och stoppa sedan ner bebisen i påsen och ge er ut på äventyr 
med barnvagnen ☺. 
 
 
 
Gratis mönster från Litet Nystan http://litetnystan.blogs.com ej för kommersiellt bruk. 
Frågor eller synpunkter på mönstret kan skickas till litet_nystan@yahoo.se 


