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Kuddar i Express 
Av: Pysselofix – Helena Molinsky 
 

 

 

Garn: Phil Express från Phildar, Minerai, 3 nystan á 200g samt 3 nystan Ecru á 200g. 

Sticka: 15mm  

Kudde: 2st 45x45 cm.  

 

Mönstret på den gråa kudden går lätt att anpassa till en större eller mindre storlek, öka då 
på eller minska ner ett jämntantal maskor.  

Du kan sy fast ett blixtlås i ena kanten för att lättare kunna ta av och tvätta fodralet, sy fast 
fodralet på ett foder eller ett redan befintligt kuddfodra. Jag valde att virka ihop hela mitt 
fodral vilket du hittar beskrivning på längre ned i mönstret. 
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Mörkgrå i halvpatent 

Lägg upp 23 maskor i det grå garnet Minerai. 

1 - avigsidan: Alla maskor stickas räta.  

2 - rätsidan: 1 rät, 1 avig, (1 rät i maskan under nästa maska - se bild nedan, 1 avig) x10. 1rät.  

    

 

Upprepa varv 1-2 36 gånger eller tills arbetet passar lagom runt kudden när du viker det på 
mitten, du ska behöva dra i det lite.  

För avmaskning och ihopvirkning se längre ned i mönstret. 
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Vit kudde  

Lägg upp 25 maskor i det vita garnet Ecru.  

1: Alla maskor stickas räta  

2: 1 rät maska, 23 maskor stickas aviga, 1 maska rät.  

3–8: Upprepa v 1–2 tre gånger.  

9: 1 rät maska, 23 maskor stickas aviga, 1 maska rät.  

10: Alla maskor stickas räta.  

11–18: Upprepa varv 1–2 tre gånger följt av varv 9 och 10 en gång.  

19–26: Upprepa varv 1-2 tre gånger följt av varv 9 och 10 en gång.  

27–42: Upprepa varv 1–2 åtta gånger.  

43–44: Upprepa varv 9 och 10.  

45–52: Upprepa varv 1–2 tre gånger följt av varv 9 och 10 en gång.  

53–60: Upprepa varv 1–2 tre gånger följt av varv 9 och 10 en gång.  

62–70: Upprepa varv 1–2 fyra gånger  
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Avmaskning 

Maska av arbetet genom att sticka två räta maskor, lyft den första av de två över den andra 
maskan. Sticka en ny rät maska, lyft den andra maskan över den nya precis som du gjorde 
med den första. Fortsätt på samma sätt tills alla maskor är avmaskade. 

         

 

Montering 

Vik arbetet dubbelt med avigsidan inåt och sy eller virka ihop sidorna runt kudden. Jag 
virkade med smygmaskor ungefär en centimeter in från kanten, på bilden visas det i en 
avvikande färg för att lättare synas. Jag virkade hela varvet runt, även den sidan där fram och 
baksida sitter ihop, för att få en jämn kant runt hela kudden.  

 

 


