HÄNGANDE FÖRVARINGSPÅSE
Design Lankava Oy, Pia Heilä
Storlek 20 cm i diameter, höjd max 30 cm.
Garn 450 g terra (fnr 52) Lankava Ministeri tubgarn
(100 % polyester, 1 kg = ca 360 m).
Tillbehör metallring från Lankava 20 cm i diameter,
upphängningsring 20-30 cm i diameter (t.ex. gardinring), sytråd i passande färg, rya- eller synål.
Stickor 60 cm lång rundsticka nr 6 eller enligt handlag.
Slätstickning runt sticka alla varv rätt.
Avigvänd slätstickning runt sticka alla varv avigt.
Täthet ca 11 m och 18 v töjd stickning (i lodrät riktning)
= 10 cm.
Arbetsbeskrivning Lägg ner konen vågrätt i en passande låda så att garnet löper utan att det tvinnar sig.
När du stickar, se till att garnet inte tvinnas, så att stickningen får en slät och fin yta. Stickningen får gärna
vara ganska tät så att förvaringspåsen blir stadig. Smält
trådändarna över en eldlåga så att de inte börjar spreta.
Lägg upp 60 m.
Varv 1-2: sticka avigt.
Varv 3-6: sticka rätt. Upprepa varv 1-6 ytterligare 8 ggr
och sätt till slut en markör i mitten av den sista m i 5:e
v för avslutningsfasen (= slätstickningens 3:e v). Sticka
ytterligare 2 v rätt, maska av med räta maskor och lämna kvar en garnände på 2,5 m att sy med. Du har nu 6 v
slätstickning i övre kanten.
Avslutning Trä den kvarlämnade garnänden i ryanålen. Arbetets övre kant rullar ihop sig med avigsidan ut och
bildar en fåll. Sätt metallringen under fållen och sy fast fållen med maskstygn från höger till vänster såsom bilderna
visar. Sy fram och tillbaka mellan den avmaskade kanten och den 3:e raden i slätstickningen där du för nålen under
båda maskbågarna. Upprepa varvet ut och dra åt lite efter varje stygn. Fäst upphängningsringen med det resterande garnet. Räkna 15 m från början av uppläggningskedjan och fäst en sidomarkör. Ta ett 1,5 m långt garn, sy ihop
bottens sidor från rätsidan med maskstygn efter markören. Dra i garnet med jämna mellanrum. Fäst garnändarna i
avigsidan med några stygn.
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