
Broccoli 

Lägg upp 8 m av mörkgrönt garn och fördela på 4 strumpstickor. Sticka 1 v rm runt och öka 

(genom att lyfta garnet mellan maskorna och sticka maskan som bildas vriden rät) med en 

maska mellan varje sticka (med början efter första stickan). Nu ska du ha 3 m/sticka = 12 m 

totalt. Fortsätt sticka runt och öka mellan varje sticka, plus en gång mitt på varje sticka tills du 

har 9 m/sticka = 36 m totalt. Öka sedan bara mitt på varje sticka tills du har 14 m/sticka = 56 

m totalt. Sticka därefter på följande sätt: *1 ökning, 4 rm, 1 minskning (genom 

överhoptagning: lyft en m, sticka en och dra den lyfta över), 4 rm, 1 ökning, resten av stickan 

rm* Upprepa mellan ** tills du har 16 m/sticka = 64 m totalt. Sticka 5 v rm utan ökningar 

eller minskningar. Börja minska genom att sticka *1 minskning, 7 rm, 1 minskning, 5 rm*. 

Upprepa mellan ** varvet ut. Sticka sedan *1 minskning, 6 rm, 1 minskning, 4 rm*. Upprepa 

mellan ** varvet ut. Byt till ljusgrönt garn och avig stickning. Sticka *1 am, 1 minskning, 3 

am, 1 minskning, 4 am*. Upprepa mellan ** . Sedan 

*1 am, 1 minskning, 3 am, 1 minskning, 2 am*. 

Upprepa mellan ** varvet ut. Nu har du 8 m/sticka = 

32 m totalt. Sticka *1 am, 1 minskning, 3 am, 1 

minskning*. Upprepa varvet ut. Sticka sedan ett 

avigt varv utan minskningar innan du fortsätter: *1 

am, 1 minskning, 1 am, 1 minskning* tills du har 4 

m/sticka = 16 m totalt. Vräng broccolin så att de 

första räta varven får sin aviga sida ut, och stoppa 

”huvudet”. Fortsätt med aviga m (med rätsida ut) 

över de återstående 16 m i 10 v. Stoppa skaftet som 

bildats, ta av garnet, dra änden igenom de 16 m och 

dra ihop. Fäst alla lösa ändar och sy eventuellt några 

stygn runt broccolin där det ljusgröna garnet tar vid. 


