
Majskolv 

Lägg upp 8 m gult garn och fördela på fyra strumpstickor (om du vill kan du börja med två 

och övergå till fyra efter första ökningsvarvet). Sticka rm runt och öka mellan varje sticka 

(med början efter första) genom att lyfta garnet mellan stickorna, sätta öglan som bildas på 

vänstra stickan och sticka den vriden rät (i bakre maskbågen). Fortsätt öka mellan varje sticka 

(4 extra m per varv) tills du har 5 m/sticka = 20 m totalt. Öka en sista gång, till 21 m och 

fördela dem på tre strumpstickor. Fortsätt nu över dessa tre stickor och 21 m på följande sätt: 

Varv 1 och 2: *2 rm, 1 am* Upprepa varvet ut. 

Varv 3: *2 am, 1 rm* Upprepa varvet ut. 

 

Fortsätt på detta vis, med ”inverterade” maskor på vart tredje varv, tills du har gjort varv 3 

tolv gånger, dvs i totalt 36 v. Börja då minska i början på varje sticka genom att lyfta en m, 

sticka 1 rm, dra den lyfta över. Sticka övriga m räta. Fortsätt minskningarna (3 per varv) tills 

du bara har 6 m totalt kvar. OBS! Kom ihåg att stoppa majskolven innan hålet blir för litet! Ta 

av garnet, dra änden igenom de 6 maskorna och fäst. 

 

Bladen till majskolven görs såhär: 

Lägg upp 5 m i ljusgrönt garn. 

Varv 1: 1 rm, 3 am, 1 rm 

V2: 5 rm 

V3: 1 rm, 3 am, 1 rm 

V4: 2 rm, lyft garnet mellan maskorna 

och sticka den vriden rät = 1 extra 

maska, 1 rm, 1 ökning på samma 

sätt som förut, 2 rm. 

V5: 1 rm, 5 am, 1 rm 

V6: 7 rm 

V7: 1 rm, 5 am, 1 rm 

V8: 3 rm, 1 ökning, 1 rm, 1 ökning, 3 rm 

 

Nu har du säkert förstått mönstret! Alla aviga v stickas med am, förutom första och sista m 

och vartannat rätt v stickas bara rätt, vartannat med en ökning på vardera sidan om 

mittenmaskan. Fortsätt så tills du har 7+1+7 m = 15 m. Sticka nu utan ökningar i 7 v. Börja 

sedan minska på vardera sidan om mittenmaskan: 

 

V28: 5 rm, 2 rm tillsammans, 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm, dra den lyfta över (= 1 öhpt), 5 rm 

V29: 1 rm, 11 am, 1 rm 

V30: 13 rm 

V31: 1 rm, 11 am, 1 rm  

V32: 4 rm, 2 rm tills, 1 rm, 1 öhpt, 4 rm 

V33: 1 rm, 9 am, 1 rm 

 

Och så vidare, tills enbart 5 m återstår, sticka då ett avigt varv, innan du maskar av på rätsidan 

och fäster ändarna. Gör ett blad till på samma sätt och sy fast dem på kolven (rätsidan ut), lite 

omlott. (Tips! Om du tar långa ändar redan från början på bladen så kan du sy fast dem 

samtidigt som du fäster!) 


