
Handledsvärmare Påfågel
Design Åsa Argéus

Påfågelmönstret är ett klassiskt mönster som förekommer i många variationer. Här är mönstret i 
sitt enklaste utförande, med bara en typ av minskningar som, i kombination med omslagen, ger 
ett böljande spetsmönster.

Till ett par handledsvärmare behöver du

Garn: Semilla fino, 50 gram

Stickor: Raka stickor 4,5 mm, t ex Ullcentrums korta stickor i bambu

Förkortningar

rm = rät maska 

am = avig maska 

m = maska 

omsl = omslag, lägg garnet ett varv om stickan genom att ta det under stickan mot dig och sedan 
tillbaka över stickan.

2 tills = sticka två maskor rätt tillsammans. Ger en högerlutande minskning. 

Beskrivning

1. Lägg upp 38 m.

2. Sticka 3 räta varv.

3. Sticka påfågelmönster, enligt beskrivning på nästa sida, det är beskrivet både som diagram och 
i textform.
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Påfågelmönster diagram

Observera att enbart räta varv är utritade i diagrammet.

Aviga varv stickas 1 rm, am till sista m, 1 rm

Upprepa mönsterrapporten  2 gånger efter varandra.

Sticka enligt diagram tills handledsvärmaren är ca 20 cm

Påfågelmönster i text

Varv 1:  1 rm, *(2 tills) 3 gånger, (1 omsl, 1 rm) 6 gånger, (2 tills) 3 gånger* upprepa *-* 2 ggr, 1 
rm.

Varv 2: 1 rm, am till sista m, 1 rm

Varv 3: Räta maskor

Varv 4: 1 rm, am till sista m, 1 rm

Upprepa varv 1-4 tills handledsvärmaren är ca 20 cm.

4. När du stickat påfågelmönster enligt ovan, avsluta genom att sticka 3 räta varv och maska av. 

Vik ytterkanterna mot varandra och sy ihop. 

Blöt handledsvärmarna i ljummet vatten, gärna med lite ullschampo i, låt dem ligga i minst en 
kvart. Skölj i rent vatten och krama sedan ur vattnet utan att vrida. Pressa ur så mycket vatten 
det går genom att lägga handledsvärmarna på en handduk, rulla ihop och kläm ordentligt. Lägg 
handledsvärmarna på ett plant underlag där du kan nåla upp dem så de får en fin form och 
spetsmönstret blir tydligt. 
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