HJÄRTDYNA
Design Lankava, Marja Rautiainen
Storlek ca 40x40 cm
Garn Lankavas Furlana 200 g ljusblått (183), (45 % ull,
45 % akryl, 10 % polyamid, 100 g = ca 40 m)
Stickor 60 cm rundstickor nr 10 eller enligt handlag
samt som hjälpstickor rundstickor nr 6-7.
Fasthet ca 4,5 m och 9 varv = 10 cm
Slätstickning fram och tillbaka Sticka rm från rätsidan
och am från avigsidan. Lyft varvets första m ostickad till
stickan. Maskantalet är udda.
Arbetsbeskrivning Lägg upp maskorna (= som man
lägger upp nya maskor när man stickar t ex tummen på
en vante) 27 m. Märk ut mitten, alltså den 14:e m. På
det 1:a-23:e varvet ska den sista m alltid stickas avigt.
Varv 1 (avigs): 27 am, börja minskningarna i styckets
mitt och ökningarna i båda hörnen.
Varv 2 (räts): Lyft första m ostickad, lägg till 1 m (=
sticka samma m rätt på främre- och bakre maskbågen),
sticka rätt tills det framför märket är 1 m och gör överdragshoptagning (= lyft 2 m, sticka 1 rm och dra den
lyfta m över), sticka tills det återstår 2 m och lägg till 1
m, 1 am = 27 m. OBS! Märk alltid ut den mittersta minskade m.
Varv 3: Lyft första m och sticka 26 am. Upprepa 2:a-3:e varvet ytterligare 3 ggr. Fortsätt minskningarna fram till
styckets mitt.
Varv 10: Lyft första m ostickad, sticka rätt tills det framför märket är 1 m och gör överdragshoptagning, sticka rätt
och varvets sista m avig.
Varv 11: Sticka avigt. Upprepa varv 10-11 ytterligare 2 ggr = 21 m. Börja minskningarna i varvens slut.
Varv 15: Lyft första m ostickad, sticka rätt tills det framför märket är 1 m och gör överdragshoptagning, sticka rätt
och minska varvets 2 sista m 2 rm ihop.
Varv 16: Sticka avigt och minska varvets 2 sista m 2 rm ihop. Upprepa 15:e-16:e varven tills det på stickorna är 13
m (= 6+1+6 m). Fäst m löst. Plocka härefter 27 m från startkanten till den mindre rundstickan och sticka den andra
sidan på samma sätt. Kontrollera att avigsidan blir dynans rätsida.
Avslutning Placera styckenas avigsidor mot varandra, sy ihop styckena i hjärtats valv. Sy båda sidor fram till kanten, lämna tillräckligt med tråd för att sy ihop öppningen och vänd stycket. Sy en hjärtformad innerdyna som passar
inne i hjärtöverdraget och fyll det med vadd. Rita ett hjärtmönster efter ytterkanten av hjärtöverdraget och lägg till 1
cm sömsmån. Dra över överdraget och sy igen öppningen.

Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

