FLOWER PELERINE SCARF OCH BASKER
Flower pelerine scarf
Design Lankava Oy, Mirjam Ahopelto
Storlek S/M
Garnåtgång 200 g rött (5080) Alize Flower stickgarn
från Lankava (70% akryl, 25% ull, 5% polyamid. 100 g
= ca 80 m). Vanliga stickor eller 60 cm rundstickor nr 6
och 8.
Rätstickning, fram och tillbaka Sticka alla varv räta.
Slätstickning, fram och tillbaka Sticka med minskningar enligt beskrivningen.
Masktäthet 10 m och 16 varv = ca 10 cm
Lägg upp 8 m med de tunnare stickorna. Sticka 12 cm
rätstickning. Plocka upp 8 m till stickan från startkanten.
Vik stycket på mitten och sticka de befintliga maskorna på nålen växelvis med startkantens maskor till samma sticka = 16 m. Byt till de grövre stickorna och påbörja slätstickningen. Varv 1 (avigsida): lyft 1 m ostickad,
2 rm, 10 am, 3 rm. Varv 2: 3 rm, *1 rm, lägg till 1 m*,
upprepa *-* ytterligare 4 gånger = 21 m. Fortsätt med
slätstickning. OBS: Lyft varvets första maska på avigsidan ostickad till stickan men sticka alla maskor på rätsidan räta. Fortsätt med slätstickning i ca 3 cm och påbörja minskningarna. Varv 1 (rätsida): 9 rm, vänd. Varv
2: dra åt kantmaskorna, omslag, 6 am, 3 rm. Varv 3:
Lyft 1 m ostickad, 2 rm, sticka fram till omslaget, minska
omslagets följande m med 2 rm ihop och sticka till varvets slut. Upprepa varv 1-3 med ca 3 cm mellanrum.
När scarfens överkant mäter ca 70 cm och nederkanten
ca 100 cm; minska då 5 m jämnt fördelat på de följande
räta varven. Byt till de mindre stickorna och minska följande räta varv genom att sticka alla m 2 rm ihop = 8 m.
Sticka rätstickning i ca 15 cm och avmaska.
Tips Om du vill ha blommorna på arbetets rätsida gör såhär: lyft 2 m ostickade från arbetets rätsida och lämna
blomman framför maskorna. Sticka avigsidan såhär: lyft 2 m ostickade och lämna garnet bakom maskorna
Avslutning Fäst garnet och ångstryk lätt den färdiga scarfen på avigsidan. Obs! Håll strykjärnet i luften ovanför
stickningen.
Flower basker
Storlek 50/54
Tillbehör 100 g rött (5080) Alize Flower stickgarn från Lankava (70% akryl, 25% ull, 5% polyamid, 100 g = ca 80
m) och 30 g grått (182) Alize Superlana Maxi stickgarn (75% polyamid, 25% akryl, 100 g = 100 m). 40 cm rundstickor nr 6 och 8 eller strumpstickor nr 8.
Resårstickning Sticka *1 m vriden, alltså rätt i den bakre maskbågen, 1 am*, upprepa *-* till varvets slut.
Slätstickning sticka hela tiden rätt
Masktäthet 10 m och 16 varv = ca 10 cm.
Lägg upp 48 m med det grå garnet. Sticka resårstickning i 8 varv. Varv 9: Sticka rätt. Byt till Flower-garnet. Varv
10: Sticka rätt. Varv 11: 1 rm, öka 1 m genom att sticka samma maska rätt i främre- och bakre maskbågen * upprepa *-* till varvets slut = 72 m.
Sticka slätstickning i ytterligare 13 varv. Minska följande varv såhär: 1 rm , 2 rm ihop*, upprepa *-* till varvets slut
= 48 m. Sticka 6 varv och upprepa minskningarna = 32 m. Sticka 5 varv och minska såsom ovan = 22 m. Sticka 3
varv, minska alla maskor 2 rm ihop och för garnet genom de 11 sista maskorna. Avmaska.
Kommersiellt utnyttjande av detta mönster är förbjudet

