beskrivning.
Påse för frukt
Till en lagom stor frukt påse använder jag
bomullsgarn 8/4 och stickor 5 mm. Antingen
strumpstickor eller en lång rundsticka.
Garnåtgång är cirka 15 gram per påse.

maskorna på den övre stickan, så tar man en
fjärde sticka och stickar de restarande maskorna på övre stickan. När maskorna på den
övre stickan är stickade vänder man arbetet så
att det går att fortsätta runt på nästa maska
på den undre stickan och fortsätter med räta
maskor på samma sätt som på första stickan.
Nu är starten klar och vi fortsätter med två
mönstervarv för påsen.
Varv 1: Gör två omslag på stickan och sticka
ihop två maskor rätt. Upprepa detta hela varvet runt.

För att slippa sy ihop delar kan det vara bra att
starta med en uppläggning åt två håll, så som
vi gör när vi stickar strumpor från tån och uppåt. Enklast är att starta med en rundsticka, på
strumpstickor blir första varvet lite krångligt.

Varv 2: Sticka omslaget rätt och släpp lös det
andra omslaget, det blir alltså en stor maska.
Sticka en rät maska i nästa maska. Upprepa
hela varvet runt.
Sticka varv 1 och 2 till påsen är lagom hög. Det
kan vara omkring 15 omgångar. (Mina brukar
bli 16, 17 omgångar.)
Nu stickas några varv utan omslag. Sticka ett
rätt varv och ett avigt varv 2–3 gånger så att
det bildas en kant upptill på påsen.
Avmaska nu 12 maskor (eller en fjärdedel av
maskorna om det är mer än 48 maskor i påsen), sticka 11 räta maskor (totalt 12 maskor finns nu på stickan), avmaska 12 maskor,
sticka 11 maskor.

Det enklaste sättet att starta är att göra en ögla
och sätta den på ena stickan och därefter snor
man garnet under och upp över stickorna. För
en lite lagom påse till småcitrus eller tomater
kan det vara lagom att göra 24 varv på stickan
= 48 maskor när vi sedan stickar dem runt. För
lite större påsar så lägger vi till 4 maskor i taget
26 varv = 52 maskor, 28 varv = 56 maskor. Det
är praktiskt att antalet maskor är delbart med
fyra när man senare gör handtagen men det
går bra med vilket jämt antal som helst.

Lägg upp 30 eller 40 maskor (det är individuellt
hur mycket man vill ha att knyta ihop påsen
med) sticka 12 maskor, lägg upp 30 eller 40
maskor, sticka 12 maskor. Sticka ett rätt varv
och ett avigt varv 2–3 gånger och avmaska
därefter. Fäst trådarna.

När önskat antal varv är gjorda så stickar man
maskorna rätt på översta stickan. Om en rundsticka används så drar man fram den undre
stickan och stickar maskorna på den övre stickan. Om strumpstickor används så vickar man
lite på stickorna så att det går att sticka och så
tar man en tredje sticka och stickar hälften av

Om man vill ha en fastare överkant så går det
bra att ta en mindre storlek på stickorna efter
att hålvarven är klara. Det gjorde jag på mina
första påsar för det ser lite prydligare ut, men
nu fortsätter jag bara med 5 mm stickor, det
ska ju ändå bara knytas.
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