SCARFVÄST
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlek ca 60 x 154 cm
Tillbehör 300 g brunt (26) Decofur stickgarn från Lankava (100 % polyester, 100g = 110 m) och 200 g kopparbrunt randigt (2626) Alize Angora Gold Simli Batik (75
% akryl, 10 % ull, 10 % mohair, 5 % metalleffektgarn,
100g = ca 500 m). Rundstickor nr 6 eller enligt handlag.
5 g hjälpgarn.
Mönsterstickning Rätstickning fram och tillbaka: sticka
alla varv räta. Slätstickning fram och tillbaka: sticka rätt
på rätsidan och avigt på avigsidan.
Masktäthet 13,5 m och 19 varv = 10 cm
Lägg rundstickans spetsar sida vid sida och lägg upp
80 m med pälsgarnet. Dra ur den andra stickan och
börja sticka fram och tillbaka. *Sticka rätstickning i 2
varv med pälsgarnet och klipp sedan av garnet. Sticka
slätstickning i 14 varv med det mönstrade garnet.*
Upprepa *-* 5 gånger. Gör ärmhålen i följande pälsrandnings andra varv såhär: på avigsidan 20 rm, sticka
20 rm med hjälpgarnet, flytta maskorna du stickat med
hjälpgarnet över till den vänstra stickan och sticka klart
varvet som normalt med pälsgarnet. När du har totalt
12 ränder i arbetet, gör det andra ärmhålet på samma
sätt som föregående. Sticka den andra framdelen lika
lång som den första. Sticka en pälsrand i slutet och avmaska. Obs! Lämna avmaskningsvarvets sista maska
kvar på stickan och klipp inte av garnet. Fortsätt lyfta
maskorna till stickningens sida. Lyft 1 m in i maskornas
bakre maskbåge såhär: randinga ränderna 7 m (= varannan m) och pälsränderna 1 m.
Varv 1: rätsida. Sticka alla m vridna, dvs rätt i den bakre maskbågen.
Varv 2: sticka 1 varv rätt. Avmaska. Gör samma sak i
andra kanten.
Ärmhål: plocka upp ärmhålets maskor till stickan.
Sticka med pälsgarnet *1 rm, öka 1 m (= sticka samma
m rätt i främre och bakre maskbågen)*, upprepa *-*. Avmaska. Gör det andra ärmhålet på samma sätt. Fäst garnet.
Avslutning Stryk på stickningens avigsida med massor av ånga. Håll strykjärnet i luften ovanför stickningen.
Tvättråd: Handtvätt, skölj försiktigt och låt plantorka.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

