
DUBBELSIDIG 
FLÄTA 

I en halsduk passar det bäst med stickningar, som ser bra ut på bägge sidor. Det här är 
ett sätt att sticka dubbelsidig fläta. 
Flätorna stickas både på rät- och avigsidan. Eftersom de är så smala - endast över fyra 
maskor - smälter deras avigsida bra in mellan flätorna på den andra sidan. 

GRÖNA HALSDUKEN 
Den här halsduken stickas med 28 maskor: 
- I var sida stickas 4 m rätt. På ”rätsidan” stickas 3 flätor och på ”avigsidan” 2 flätor. 

• sätt upp 28 maskor 
• sticka 8 varv rätt 
• börja sticka flätor enligt schemat (Obs! Det saknas en fläta i schemat innanför 

kanten i vänster sida) 
• sticka till önskad längd. T.ex. är 120 cm lämpligt för barn.  
• Sluta med 8 varv rätt och maska av löst. Fäst trådarna.   
• Fukta halsduken i handvarmt vatten. Låt den torka liggande på en handduk. 

Bred inte ut flätorna för mycket.  
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RÖDA HALSDUKEN 
Om man stickar en bredare halsduk behöver man öka 
antalet maskor innan man börjar sticka flätorna, för att 
kanten med rätstickning inte skall börja ”fladdra”.  

• sätt upp 32 maskor 
• sticka 7 varv rätt. Öka på det 8:e varvet: sticka 

först 5 m - öka därefter 1 m med 2 m:s mellanrum 
tills 5 m återstår, sticka dem =44 m 

• börja sticka flätor enligt schemat. Blåa rutan = en 
rapport. Här stickas alltså flätorna på ”avigsidan” 
mitt emellan flätorna på ”rätsidan”, 5 flätor på 
rätsidan, 4 på avigsidan. 

• sticka till önskad längd.  
• avsluta flätpartiet med ett varv rätt och minska 

antalet m enligt samma schema som du ökade i 
början av halsduken.  

• sluta med ytterligare 7 varv rätt och maska av 
löst. Fäst trådarna.   

 
 

 
 
I - sticka rätt på rätsidan, avigt på avigsidan 
- - sticka avigt på rätsidan, rätt på avigsidan 
v - lyft (avigt då sista maskan på föregående 
varv stickats rätt) 

 - korsande av maskor till flätor 
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