DOMINO STRANDKASSE
Design Lankava, Pia Heilä
Storlek ca 32x36 cm
Garn ca 280 g denimblått (fnr 22) och ca 270 g oblekt
(fnr 2) Lankava Mini tubgarn (80 % återvunnen bomull,
20 % polyester, 1 kg = ca 355 m).
Tillbehör Ett par 60 cm långa, röda väskhandtag i
konstläder från Lankava, sygarn i matchande färger,
tjockt, oblekt bomullsgarn för att sy fast handtagen (t.ex.
18-trådigt varpgarn) samt sy- och ryanål.
Stickor rundsticka nr 6 eller enligt handlag.
Virknål nr 5.
Rätstickning fram och tillbaka sticka alla v rätt.
Täthet ca 13,5 m och 28 v (otvättad rätstickning) = 10
cm.
Arbetsbeskrivning Kassen består av 8 denimblåa och
8 vita dominorutor. Ju närmare kassens övre kant man
kommer desto mindre blir rutorna. Först stickas de 4
rutorna som bildar botten, garnet kommer från ett stort
nystan och från de mindre nystanen enligt mönstret.
Rutorna i nästa varv skickas med de nystan som har
lämnats i varje bottenruta. På det här sättet blir det så
få garnändar som möjligt som behöver fästas. Se till att
garnet löper utan att tvinnas. Stickningen får gärna vara
ganska tät så att kassen blir stadig.
Dominoruta Gör stickuppläggning med det denimblåa
garnet. Lägg upp 35 m så här: gör en startögla i början
av den vänstra stickan, *sticka 1 rm med den högra
stickan och flytta m till den vänstra stickan*, upprepa *-*
tills du har 35 m på stickan.
Varv 1 (avigs): 34 rm, 1 am. Markera den mittersta m.
Varv 2 (räts): lyft 1:a m ostickad (= stick in stickan i m
från 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 i 2:a och sedan i 1:a m, sticka 1 rm, dra de lyfta m över den stickade m), sticka resten
av maskorna rätt men den sista maskan avigt.
Varv 3: lyft 1:a m rätt ostickad, sticka resten av maskorna rätt men den sista maskan avigt. Upprepa varv 2-3 tills
du har 3 m. Minska dem 3 rätt tills på rätsidan, sträck ut den sista m så att nystanet kan träs igenom denna spetsmaska. Dra inte åt för hårt och klipp inte av garnet heller utan väg denna 1:a ruta (= ca 35 g). Nysta av precis samma mängd garn för att sticka en till ruta, klipp av och nysta upp garnet. Nysta upp ytterligare två nystan som båda
väger 70 g för 2:a och 3:e rutan. Sticka en till ruta på samma sätt från nystanet som väger 70 g.
Sammanfoga sedan rutorna genom att plocka upp maskorna 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. Ta det
andra nystanet som väger 70 g och börja från sida A så här: stick virknålen genom startmaskan i hörnet till avigsidan, hämta garnet och flytta m till stickan, plocka upp ytterligare 16 m med stickan och till slut 1 m med virknålen
(= 18 m), plocka sedan upp den 1:a m från sida B med virknålen och dra den sista m från sida A över denna m (=
hörnmaska), fortsätt med att plocka upp ytterligare 17 m från sida B = 35 m. Sticka dominorutan enligt beskrivningen och låt nystanet vänta. Ta det stora nystanet, plocka upp 17 m från sida C och 17 m från sida D (=35 m). Sticka
färdigt rutan och låt nystanet och den sista m på stickan vänta. Botten med fyra rutor är nu färdigstickad.
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Fortsätt uppåt och sticka fyra rutor direkt efter botten
botten
som har 33 m så här: **Plocka upp 32 m efter hörnmaskan till stickan så här: hoppa över den 1:a m efter
3:e rutan
1:a rutan
hörnmaskan och plocka sedan upp 15 m utmed sidan,
1 hörnmaska med hjälp av virknålen mellan två rutor, 15
m med hjälp av en sticka från sidan av nästa ruta, hopA
pa över följande hörnmaska och plocka upp 1 m från v
under hörnmaskan med hjälp av virknålen (= för virknålen genom m som befinner under hörnmaskan till avigsidan, dra garnet genom m och lyft till stickan) = 33 m.
B
Sticka färdigt rutan, klipp av garnet och dra det löst geD
nom spetsmaskan**. Fortsätt så här: *Öppna och sträck
ut spetsmaskan som ligger till vänster på bottendelen,
trä nystanet genom maskan, lyft m till stickan, plocka
upp ytterligare 32 m så som i föregående ruta och gör
C
rutan från detta nystan*. Upprepa *-* ytterligare 2 ggr =
8 denimblåa rutor. Byt till det oblekta garnet. Gör först
tre små nystan som väger 65 g vardera och sticka 3
rutor med dem. *Öppna 1 spetsmaska, ta m till stickan,
2:a rutan
4:e rutan
sticka den rätt och lyft ytterligare 32 m = 33 m. Sticka
färdigt rutan, trä nystanet genom spetsmaskan och låt
nystanet vänta. *Öppna spetsmaskan på rutan som
ligger i vänster, upprepa *-* ytterligare 3 ggr och låt den sista rutans garn och m vänta på stickan. Sticka ytterligare
4 rutor som har 31 m vardera dvs. hoppa över 1 m utan att plocka upp m bredvid båda spetsmaskor = 31 m (se till
att sticka en ruta som har 33 m **-**) = 8 vita rutor.
Avslutning Virka runt den yttre kanten med det vita garnet.
Varv 1: börja från väskans sida (där två rutor möts), gör 1 lm, 1 fm i alla kantmaskor och 3 fm i varje spetsmaska.
Varv 2: 1 sm i den bakre maskbågen på varje m, slut med en sm. Fäst trådarna på avigsidan med några stygn.
Tvätta kassen i 30-40 grader så att stickningen krymper och blir tätare. Forma när kassen är våt och låt torka. Fäst
handtagen med det oblekta bomullsgarnet genom att sy efterstygn.
Tvätt- och skötselråd Handtvätt i 30 grader, blötlägg inte. Skölj noggrant. Lägg väskan mellan två frottéhanddukar, pressa ur det överflödiga vattnet, forma och låt torka på ett luftigt ställe.
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