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Frilly scarf / Halsduk med volang av Tove B 
 
Material: 
1 härva Manos del Uruguay (huvudfärg) 
1 härva Elsebet Lavold Silky Wool (kontrast) 
Stickor nr 6 och rundstickor nr 4 (80 cm) 
 
Detta enkla lövmönster ser mycket effektfullt ut i ett tjockt 
garn. Det är också mycket enkelt att memorera och kräver 
inga avancerade tekniska kunskaper. Volangen längs 
långsidan ger en intressant effekt.  
 
Experimentera gärna med andra garner och mer 
kontrasterande färger. Jag tycker om den ojämnt spunna 
kvaliteten hos Manos-garnet, men ett jämnt tvinnat garn kan 

också fungera bra. Man kan kanske tänka sig en tunn mohair med glittertråd för en 
mer aftonbetonad look. 
 
Dubbelt lövmönster 
Varv 1 (avigsida) och alla aviga varv – 10 am, 2 rm, 10am 
Varv 2 – 6 rm, 2rm tills, lyft den kvarvarande maskan till vänster sticka och för nästa 
maska över denna, för tillbaka maskan till höger sticka (detta är ”ssk och pass”), 
omslag, 1rm, omslag, 2am, omslag, 1rm, omslag, lyft 1m – 2rm tills – för den lyfta 
maskan över, 6 rm. 
Varv 4 – 4rm, ssk och pass, 1rm, (omslag, 1rm) två gånger, 2am, 1rm, (omslag, 1rm) 
två gånger, lyft 1m – 2rm tills – för den lyfta maskan över, 4rm. 
Varv 6 – 2rm, ssk och pass, 2rm, omslag, 1rm, omslag, 2rm, 2am, 2rm, omslag, 1rm, 
omslag, 2rm, lyft 1m – 2rm tills – för den lyfta maskan över, 2rm.  
Varv 8 - ssk och pass, 3rm, omslag, 1rm, omslag, 3rm, 2am, 3rm, omslag, 1rm, 
omslag, 3rm, lyft 1m – 2rm tills – för den lyfta maskan över. 
 
Halsduken 
Med Manos-garnet och stickor 6, lägg upp 26 maskor. 
Sticka sedan 1km, 1am, dubbelt lövmönster, 1am, 1km tills du tycker att halsduken är 
tillräckligt lång. Jag använde upp nästan hela härvan Manos-garn och min halsduk 
blev ca 90 cm lång.  
När din halsduk är i önskad längd, maska av alla maskor. 
 
Ta nu kontrastgarnet (Silky Wool), rundstickor nr 4 och ta upp maskor längs 
långsidan, ungefär i varje varv.  
Sticka 1 varv avigt (avigsidan).  
På nästa varv ska du öka med en maska mellan varje maska; tag garnet mellan två 
maskor, vrid det och sticka en rät maska.  
Sticka 1 varv avigt och upprepa ökningsvarvet en gång till.  
Sticka nu ett rätt varv på den aviga sidan.  
Maska av alla maskor och sticka sedan samma volangkant på andra långsidan. 
 


