FURLANA VÄSKA
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlek botten 37x14 cm, höjd 33 (27) cm
Tillbehör 300 g av Lankavas Alize Furlana stickgarn
(45 % ull, 45 % akryl, 10 % polyamid, 100 g = ca 40 m).
Rundstickor nr 10.
Andra tillbehör ca 100x40 cm rejält grått markistyg, 22x90 cm styvt filttyg, 35-40 cm handtag, stor
tryckknapp.
Slätstickning sticka alla maskor räta.
Masktäthet 4.5 m och 9 varv = 10 cm
Lägg upp 36 m (= på samma sätt som du lägger upp
nya maskor när du ska sticka exempelvis tummen på
en vante). Sticka slätstickning ca 40-37-37 cm och avmaska löst. Vänd sidan med aviga maskor till rätsidan. Sy fast väskans botten i pälsgarnet genom att sy
smygstygn alldeles i stickningens kant: lämna kvar en
bit tråd på 25 cm i början och börja sy ca 8 cm från sidovecket. Forma sedan kanten: ta först ett stygn från
sidokanten och dra åt lagomt mycket. Gör sedan några
smygstygn i båda kanter fram till bottensömmen så att
kanten rundas (stygnen försvinner in i pälsgarnet). Sy
den andra kanten på samma sätt med tråden som lämnades över i början. Fäst tråden och sy fodret.
Foder Gör först en miniatyrprovbit på bottens mönster såhär: rita och klipp ut en rektangel på 35x11 cm, vik den i
fyra delar (= på hälften åt båda hållen) och runda hörnen. Klipp små hack i vikningarna (sidorna och emellan dem).
Klipp sedan 2x bottnar ur det styva filttyget utan sömsmån. Klipp ur tyget 1x botten med 1 cm sömsmån och märk
ut hacken. Picka sedan ihop bottnarna i deras mitt. Nåla fast filttyget på avigsidan och sy några mm från bottens
kanter. Mät längden av bottenmallens yttre kant = ca 80 cm. Lägg till 2 cm sömsmån till det mått du fått = ca 82 cm.
Klipp ett sidostycke på 42x30 (26) cm ur tyget. Vik sidornas rätsidor mot varandra och sy ihop kortsidorna med 1
cm sömsmån. Vänd och kantsticka. Märk ut nedre kantens söm vid motsatt punkt samt mitt emellan sömmen och
sidomärkena. Sätt ihop sidostyckena med botten, rätsidorna mot varandra och märkena i linje med varandra. Nåla
och sy pressarfotsbrett. Lägg i fodret i överdraget. Gör stödringen: klipp en 84x10 cm lång remsa av filttyget, placera ringen så att de korta sidorna hamnar 3 cm ovanpå varandra och sy ihop med dubbel tråd (stödringens omkrets
= fodrets omkrets + 1 cm). Lägg ringen mot botten, mellan överdraget och fodret. Justera överdraget så att det ligger jämnt över fodret, vik de övre kanterna ca 5 cm till avigsidan och sy små täta stygn med 2-dubbel tråd i stickningens kant. Sätt fast handtagen i övre kanten. Sy fast tryckknappen.
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Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

