2292

Recycled Cotton,100% återvunnen bomull
Storlek:
Garnåtgång:

Ca 22 x 22 cm
1		n.fg 1 (mörkblå 68/oblekt 05)
1		n.fg 2 (oblekt 05/mörkblå 68)
1		n.fg 3 (mellanblå 65)

Stickad grytlapp
RECYCLED COTTON 100% återvunnen bomull
2292
Storlek: ca
Garnåtgång:
		
		

22 x 22 cm
1		
1		
1		

Rundsticka:
Virknål:		

Svarta Fåret 5 mm, 40 cm
Svarta Fåret 4½ mm

n.fg 1 (mörkblå 68/oblekt 05)
n.fg 2 (oblekt 05/mörkblå 68)
n.fg 3 (mellanblå 65)

Masktäthet: 18 m slätstickning på rundsticka 5 = 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.
.
MÖNSTRAD GRYTLAPP
Lägg upp 80 m med fg 1 på rundst 5. OBS! Lämna en ca 1½ meter lång tråd efter uppläggningen att montera med senare. Sticka runt
i slätst (alla v räta) enl diagrammet. Sätt efter 4 varv en tråd om den 1:a och 41:a m = sidmaskor (39 m på var sida). Fortsätt sticka
mönster enl diagrammet, 1:a m på diagrammet = 2:a m på varvet. Sidmaskorna är inte inräknade i diagrammet. Sticka mönster över
39 m. Sticka sidmaskan med fg 1 samt sno tråden med annan fg vid sidmaskan. Börja sticka från början på diagrammet igen (den 42:a
m = 1:a m på diagrammet). Fram och baksidan blir lika på grytlappen. Sticka tills diagrammet är färdigt. Maska av och lämna en lång
bit att montera med. Fäst trådar.
Lägg grytlappen platt aviga mot aviga med vikning i sidorna. Virka ihop upptill och nedtill enl följ: Stick in virknålen i den yttre
maskbågen på var sida och drag genom garnet, X omslag om nålen, drag garnet genom de 2 m på nålen, stick ned nålen i nästa 2
maskbågar och upprepa från X. OBS! På ena sidan (upptill) görs en hank genom att virka 15 lm, 1 sm den 2:a lm, 1 sm i varje lm.
Fäst ihop hanken.

Diagram

= slätstickning med fg 1
= slätstickning med fg 2
= slätstickning med fg 3
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
Börja här - Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
Svarta Fåret - Handstickade plagg ska förvaras liggande

