2050

FREJA

Storlek:
Garnåtgång:

Dam		
15 nystan fg 211

Poncho
FREJA, 100% akryl
2050
Storlek:		 Dam
Hel längd: ca		
70
cm
Vidd nedtill: ca
200
cm
Garnåtgång:		
15
n.fg 211 (ljusgrå)
Stickor:		
Svarta Fåret 7 mm
Rundsticka:		
Svarta Fåret 7 mm, 40 och 80 cm
Masktäthet: 14 m dubbel mosstickning med dubbelt garn på st 7 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten
får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Dubbel mosstickning:
Varv 1: X 1 rm, 1 am, upprepa från X.
Varv 2: rm på rm och am på am.
Varv 3: am på rm och rm på am.
Varv 4: am på am och rm på rm.
Upprepa varv 1 – 4.
PONCHO (hela ponchon stickas med dubbelt garn)
Bakstycke: Lägg upp 150 m med dubbelt garn på rundst 7. Sticka fram och tillbaka på stickan. Sticka resår,
2 rm, 2 am, innanför 1 kantm i var sida, 1:a v = avigs. Sticka resår i 4 cm, sluta med ett v från avigs. OBS!
Minska 1 m på sista resårv från avigs = 149 m. Sticka därefter enl följ: Sticka 1 kantm, 42 m moss enl ovan,
sticka 15 m enl diagrammet, sticka 33 m moss, sticka 15 m enl diagrammet, sticka 42 m moss, 1 kantm. OBS!
På nästa v från räts minskas i var sida och på varje sida om varje fläta (= 6 minskningar på v) enl följ: 1 kantm,
2 m tills, sticka till 2 m före nästa fläta, 2 m tills, sticka flätan (= 15 m), 2 m tills, sticka till 2 m före nästa
fläta, minska lika som vid förra flätan, sticka till 3 m återstår på v, 2 m tills, 1 kantm. OBS! Sticka m tills rätt
eller avigt beroende på hur de kommer i mönstret. Fortsätt minska på detta sätt vart 8:e v tills det återstår 59
m. Fortsätt nu minska som förut men minska även på nästa v från avigs i var sida genom att sticka 2 m tills
(minskning för axlarna) = 8 minskade m. Minska på detta sätt totalt 2 ggr = 43 m kvar. Minska på de följ 2
varven 1 m i var sida = 39 m. När arb mäter ca 70 cm avm de mittersta 25 m för nacken. Sticka var sida för sig
och avm 4 m mot nacken. Avm därefter rest m. Avm lika på den andra sidan.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills det återstår 59 m. Fortsätt nu minska som förut
men minska även på nästa v från avigs i var sida genom att sticka 2 m tills (minskning för axlarna) = 8
minskade m. Minska på detta sätt totalt 1 gång = 51 m kvar. När arb mäter ca 66 cm avm de mittersta 15 m
för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterl mot halsen vartannat v 4-3-2-2 m samt minska för
axlarna lika som på bakstycket.
MONTERING
Sy ihop sidsömmarna men lämna en ca 12 cm lång öppning i var sida ca 20 cm från nederkanten. Polokrage:
Plocka upp 76 m runt halsringningen på liten rundst 7 och sticka resår 2 rm, 2 am i 18 cm. Maska av i resår ej
för fast.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se

= rm på räts, am på avigs
= sätt 3 rm på en flätsticka
framfär arb, 3 rm, 3am,
sticka flätstickans m räta.

Foto: Västkustbild.se
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Upprepa

= am på räts, rm på avigs
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Fläta 15 m
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