
 
 

 
© Copyright Favoritgarner - Gicona AB 2019. Alla rättigheter förbehållna.  
Reproduktion och publicering av mönster och material utan medgivande är inte tillåtet. Vid publicering av bilder i sociala 
medier, vänligen använd #temperaturfiltfavoritgarner2019 och #favoritgarner 

 
 
Favoritgarners rätstickade Temperaturfilt 2019 
 
Vad är en temperaturfilt? Det är en filt som skapas genom att man gör ett varv eller en ruta varje 
dag under ett helt år. Varvet eller rutans färg bestäms utifrån dagens utomhustemperatur och 
virkas/stickas från en förutbestämd färgskala med garn, vi har skapat ett färgschema för alla våra 
startpaket och de finns att ladda ner på vår hemsida.  
 
Våra garnpaket består av 1 nystan av 21 färger som är fördelade på en temperaturskala från -30 
grader till +30 grader. Önskar du byta plats på färgerna så kan du göra ditt egna färgschema. När på 
dagen du väljer att virka/sticka den aktuella temperaturen har ingen betydelse, vissa använder 
medeltemperatur för dagen, andra väljer dagens temperatur ett visst klockslag, t.ex kl.12. 
 
Mått färdig filt (beräknat på en provlapp stickad i Scheepjes Soft Fun, stickor 4mm).  
För att beräkna exakt mått på din färdiga filt rekommenderar vi att du stickar en provlapp i det garn 
du valt. 
 
STOR FILT (sticka 2 varv varje dag)  
Mått cirka 120 x 180 cm   
 
LITEN FILT (sticka 1 varv varje dag) 
Mått cirka 70 x 90 cm 
 
OBS! Gör du den stora filten stickar du 2 varv varje dag och gör du den lilla filten stickar du 1 varv 
varje dag. Byt färg efter aktuell dagstemperatur. Vid färgbyte stickar du den första m på varvet med 
både den gamla och den nya färgen för att på så sätt få garnet att hållas fast bättre. Fortsätt sedan 
att sticka endast med den nya färgen. 
 
Gör såhär: 
Lägg upp 140 m (lilla filten) eller 240 m (stora filten) på den stickstorlek som rekommenderas till det 
garn du valt. 
 
Sticka rätstickning fram och tillbaka (d.v.s. alla varv räta) i 365 varv (lilla filten) eller 730 varv (stora 
filten). Maska av löst och fäst alla trådar. 
 
Lägg gärna upp ditt pågående arbete i sociala medier och tagga oss så vi hittar filten 
#temperaturfiltfavoritgarner2019 
 


