ÖVERDRAG FÖR DYNA TILL PALL ELLER FOTPALL
Design Lankava, Pia Heilä
Storlek Orange och turkos dyna 40 cm, rosa palldyna 60x18 cm och
grön fotpallsdyna 42x28 cm.
Material Dyna: 0,7 kg orange (fnr 119) eller ljus turkos (fnr 06)
Lankava Esteri tubgarn (100 % polyester, 1 kg = ca. 300 m),
palldyna: 1,7 kg magenta (fnr 10) Esteri tubgarn,
fotpallsdyna: 1,3 kg ljust olivgrönt (fnr 230) Esteri tubgarn.
Annat material Innedyna: 0,5 m tätt orange eller turkost tyg,
fyllning, 2 stycken 40 mm knappformar klädda i samma tyg
som dynan och 1 m 6-trådigt fiskegarn.
Rund dyna 60x18 cm. Till fotpallsdyna: 0,8 m olivgrönt tyg,
41x15 respektive 41x10 cm runda skumformar, 140 cm gummiband och 39x39 cm tunn gymnastikmatta.
Rundsticka Nummer 12
Virknål Nummer 10
Täthet 9 m och 12 varv = 10 cm
Mönsterstickning Alltid rätstickning på de förkortade varven: Sticka rätstickning på alla varv enligt
instruktionerna.
Beskrivning Lägg upp 30-40-40 m (=dynan-palldynan-fotpallsdynan) och sticka 1 varv rätstickning.
Lägg konen liggande på botten i en låda av lämplig storlek, så att tråden löper utan att tvinna. Påbörja de förkortade varven.
Varv 1: (Rätsida) Lyft en m ostickad, sticka 19-27-27 rm *lyft 1 avig m utan att sticka den (= håll tråden bakom och
lyft maskan till den högra stickan), håll tråden, som är mellan stickorna, framför arbetet och för den lyfta maskan
tillbaka till den vänstra stickan, vänd. Observera: tråden löper i föregående varvs lyfta m. Sticka i nästa varv omslag
och rm ihop (= för stickan först under omslaget och sen genom maskan).* Varv 2: Sticka 20-28-28 rm. Varv 3: Lyft
första m ostickad, 24-33-33 rm, upprepa första varvet *-*. Varv 4: Sticka 25-34-34 rm. Varv 5: Såsom första varvet.
Varv 6: Såsom andra varvet. Varv 7-8: Lyft en m ostickad, sticka 29-39-39 rm. Upprepa varv 1-8 ytterligare 14-1723 gånger. Prova överdraget. Avsluta rätsidans m genom att sticka avigt.
Avslutning Placera styckenas rätsidor mot varandra och virka sm på den aviga sidans uppläggningskant och räta
sidans slutkant så att de länkas ihop. Kontrollera att sömmen är elastisk. Gör en dragsko i öppningen: ta ett 20 cm
långt snöre och träd det genom kantmaskorna vid öppningen, dra åt och knyt en ordentlig knut. Knyt garnändarna
i ordentliga knutar och fäst dem med ytterligare några stygn på avigsidan. Gör andra sidans dragsko: Träd ca 140140-220 cm snöre i kantmaskorna och knyt i en hård knut. Sy på dynans tyg.
Dyna Sy en innerdyna i samma färgton som överdraget. Klipp två cirkelformade tygbitar som är 47 cm runtom.
Märk ut styckenas centrum, sicksacka kanterna, placera rätsida mot rätsida och sy med 1 cm sömsmån. Lämna en
ca 15 cm bred öppning för stoppning. Fyll kudden ordentligt med vadd och sy igen hålet för hand. På dynans båda
sidor skall likadana tygklädda knappar fästas. Använd dubbelt fiskegarn för att fästa knapparna: stick in en lång
spetsig nål i mitten av dynan, stick nålen genom knapphålen och sedan tillbaka till andra sidan av dynan.
Träd in nålen i den andra knappen, platta till dynan i mitten, dra åt tråden och knyt en ordentlig knut. Klipp trådarna
och lämna dem under knappen.
Palldyna Sätt på överdraget på palldynan eller gör en 65-70 cm rund innerdyna. Dra åt den övre delens nederkant
genom att dra åt dragskon.
Fotpallsdyna Klipp en cirkelformad tygbit som är 43 cm runtom och ett 131x36 cm sidostycke. Sicksacka bitarnas
kanter. Vik sidostyckenas rätsidor mot varandra och sy kortsidorna med 1 cm sömsmån. Sy fast den cirkelformade
tygbiten på sidostyckena. På överdragets nedre kant skall det sys en 1,5 cm lång kanal där gummibandet skall träs
in. Trä överdraget på skumplastskivorna (lämna den tjockare skivan längst ner). Klipp gymnastikmattan i en cirkel
på 39 cm och lägg den på botten. Dra åt gummibandet och gör en ordentlig knut. Trä på det stickade överdraget
på fotpallen, dra åt dragskon, gör en rosettknut och tryck in ändarna under överdraget. Obs! Esteri överdraget är
mycket elastiskt. Det passar också till en större pall, exempelvis 45x30-35 cm.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

