KORG I DOMINOMÖNSTER
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlek ca 28x14 cm (höjd i mitten 14 cm, övre kantens bredd ca 14 cm).
Garn ca 450 g turkos (fnr 68) eller grönt (fnr 64)
Lankava Ministeri tubgarn (100 % polyester, 1 kg = ca
360 m).
Tillbehör 5 m svart polyestersnöre (från Lankava eller
syaffärer), en 35 cm lång bit gardinspiral och 2 skruvar
med ögla (hittas bland gardintillbehör), sidavbitare
för att klippa av spiralen, sytråd i svart samt i korgens
färg, synål och ryanål.
Stickor 50 cm lång rundsticka nr 6 eller enligt handlag.
Virknål nr 6-7.
Rätstickning runt alla v rätt.
Täthet 12 m och 12 v = 10 cm rätstickning
Arbetsbeskrivning Det blir 8 dominorutor sammanlagt. Sticka först 4 rutor för väskbotten (2 från koner
och 2 från nystan enligt beskrivningen). Nästa varvs
rutor stickas med de koner/nystan som lämnas kvar
i varje bottenruta. På det här sättet blir det så få garnändar som möjligt som behöver fästas. Se till att
garnet inte tvinnar sig, och om det behövs, tvinna upp
garnet då och då. Smält trådändarna över en eldlåga
så att de inte börjar spreta. Sticka hårt, då blir korgen
tät och stadig.
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Dominoruta Lägg upp 29 m så här: gör en startmaska i
botten
början av den vänstra stickan *sticka 1 rm, släpp inte m från
vänster sticka och för också den nya m till vänster sticka*,
3:e rutan
1:a rutan
upprepa tills du har 29 m.
Varv 1 (avigs): 28 rm, 1 am. Markera den mittersta m.
Varv 2 (räts): lyft 1:a m ostickad (= för stickan till m från
A
vänster), sticka rätt tills du har 1 m kvar före markören,
minska 3 m rätt tills (= lyft 2 m rätt ostickade dvs. för stickan
från vänster först genom 2:a m och sedan genom 1:a m,
B
sticka 1 rm, dra de lyfta maskorna över den stickade), sticka
de resterande m rätt utom den sista m som stickas avig.
D
Varv 3: lyft 1:a m rätt ostickad, sticka de resterande m rätt
utom den sista m som stickas avig. Upprepa varv 2-3 tills
du har 3 m. Minska dem 3 rätt tills på rätsidan, sträck ut den
C
sista m så att den stickade rutan kan träs genom denna
spetsmaska. Dra inte åt för hårt och klipp inte av garnet heller utan väg denna 1:a del (= ca 45 g). Nysta av precis samma mängd garn från konen för att sticka en till ruta, klipp av
2:a rutan
4:e rutan
och nysta upp garnet. Nysta upp ytterligare två nystan som
båda väger 90 g för bottens 2:a och 3:e ruta.
Sticka den andra dominorutan från det nya nystanet på samma sätt som den första. Börja sammanfoga rutorna
genom att plocka maskor med hjälp av garnet (se bilden). Obs: Plocka alltid upp maskorna genom båda maskbågarna på en maska så att gränsen mellan rutorna blir smal och snygg.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

Ta ett nytt nystan och börja från sida A så här: plocka upp 1:a m med virknål, lyft den till en sticka, plocka upp ytterligare 13 m med stickan och till slut 1 m med virknål (=15 m), plocka upp 1:a m från sida B med virknål och dra
den sista m från sida A över denna m (= hörnmaska), plocka upp ytterligare 14 m från sida B = 29 m sammanlagt.
Sticka dominorutan enligt beskrivningen och låt nystanet vila. Ta konen, plocka upp 14 m från sida C, 1 m från
hörnet och 14 m från sida D (=29 m), sticka rutan och lämna den sista m väntande kvar på stickan. Bottnen är nu
färdigstickad. Fortsätt med att ta garn från konen, sticka 4 rutor för korgens sidor utmed bottens kanter så här: utöver spetsmaskan plocka upp ytterligare 13 m, 1 hörnmaska med virknål, 13 m från den andra sidan och till slut 1
hörnmaska från nedre varvet med virknålen = 29 m. Sticka färdigt rutan och låt konen vila. *Öppna och sträck ut
spetsmaskan som ligger till vänster på bottendelen, trä nystanet genom maskan, lyft m till stickan, plocka upp ytterligare 28 m och gör rutan från detta nystan*. Upprepa *-* ytterligare 2 ggr.
Sticka runt korgens övre kant till slutet. Öppna och lyft alla spetsmaskor till stickan och börja från konen så här:
sticka spetsmaskan rätt, plocka upp 13 m från rutans sida, 1 hörnmaska med virknål, 13 m från rutans sida och
sticka till slut spetsmaskan rätt*, upprepa *-* en gång till = 58 m.
Varv 1: Sticka avigt. Markera hörnmaskorna i de båda nedre kanterna.
Varv 2: sticka rätt och gör minskningar i båda nedre kanterna, sticka 3 m rätt tillsammans. Upprepa varv 1-2 en
gång till, sticka till slut 1 avigt v och avmaska. Sy sidsömmarna med garnänden nedåt från korgens övre kant till
korgens botten: sy ihop kantmaskornas bakre maskbågar med maskstygn och dra åt sömmen. Vänd korgen ut och
in, trä in trådarna i maskorna och fäst med några stygn. Vänd korgen rätsidan utåt.
Korgens handtag: Klipp av en 35 cm lång bit av spiralen och fäst en skruv med ögla i båda ändar. Knyt fast ett
svart polyestersnöre i den ena änden av spiralen med ett lärkhuvud så här: vik snöret dubbelt på mitten, för den
runda snöröglan genom skruvens ögla, för snörändarna genom snöröglan (bild 1) och dra åt. Gör spiralknutar
(består av två enkelslag varav ett lutar åt vänster och ett till höger) ända till spiralens andra ända (bild 2 och 3).
För snörändarna först genom skruvöglan och sedan genom de snörlänkar som har uppstått (bild 4) och dra åt. För
snörändarna, med hjälp av ryanålen, in i handtaget (bild 5) och fäst med några stygn. Sy fast handtaget i öglorna
på insidan av väskan vid rundstickningens undersida.
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