GLITTERÖVERDRAG TILL DYNA
Design Lankava, Pia Heilä
Storlek 40x15 cm
Tillbehör Lankava Lilli tubgarn med glitter 750 g (80 %
återvunnen bomull, 20 % polyester, ca 1 kg = ca 220
m), hjälpgarn, sytråd, 100x50 cm tyg till innerdyna och
600 g vadd eller alternativt en färdig rund innerdyna.
Stickor rundstickor nr 12
Slätstickning runt sticka alla varv räta
1x1 resårstickning runt *sticka 1 m vriden, dvs rm i
bakre maskbågen, 1 am* upprepa *-*
Patent runt, första varvet *omsl, lyft 1 am (=för nålen
till maskan från höger), 1 am*, upprepa *-*.
Varv 1: *gör omslag och i varvets föregående ostickade
lyfta m rm ihop, omsl, lyft 1 am*, upprepa *-*. Varv 2:
*omsl, lyft 1 am ostickad, omsl och varvets föregående
lyfta m am ihop*. Upprepa varv 1-2. Obs! gör omslag
bakom stickan..
Fasthet ca 6,5 m och 16 varv = 10 cm
Arbetsbeskrivning Tvinna lyxtrasan runt stickan så att
stickningen blir jämn. Lägg upp 38 m med hjälpgarnet.
Byt till lyxtrasan och sticka ett varv rätt. Sticka 6 varv
resårstickning runt. Märk ut varvets brytpunkt och påbörja patentstickningen. Börja minskningarna när arbetets höjd är ca 39 cm och du har stickat sista rapporten
2 varv.
Minskningsvarv 1: *gör omsl och i föregående varvs
lyfta m rm ihop, 1 am*, upprepa *-* = 38 m. Sticka ett
varv resårstickning.
Minskningsvarv 2: *1 rm, 3 rm ihop (= lyft 2 rm, för alltså stickan från vänster först genom den andra och sen
genom den första maskan, sticka 1 rm, dra de lyfta m över)*, upprepa *-* tills 2 m är ostickade, sticka 2 m i bakre
maskbågen rm ihop = 19 m. Sticka ett varv slätstickning.
Minskningsvarv 3: *2 rm ihop*, upprepa *-* och sticka sista m rätt = 10 m. Klipp av garnet. Ta 20 cm garn och trä
det genom maskorna till varvets mitt. Dra åt varvets sista maska lite en gång. Stäng öppningen och gör en knut.
Avslutning Fäst garnet i avigsidan. Ta 90 cm garn som justeringssnöre och trä det genom startkantens maskor
med hjälp av en virknål. Gör en tight knut eller sy fast. Ta bort hjälpgarnet. Sy innerdynan. Klipp två runda stycken
på 47 cm av tyget och sick-sacka styckenas kanter. Placera rätsidorna mot varandra, sy 1 cm sömsmån och lämna
en 15 cm öppning för stoppningen. Stoppa dynan med vadd och sy igen öppningen för hand. Dra över överdraget,
dra åt snöret och gör en rosettknut.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

