2370

Kilimanjaro, 70% bomull, 30% ull
Garnalternativ: Freja, 100% akryl
		 Matilda, 100% merceriserad bomull
		Soft Lama, 100% baby lama
		Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull
Ulrika, 100% superwash ull
Storlek:
Garnåtgång:

20 x 150 cm
4
n.fg 312

Sjal
KILIMANJARO, 70% bomull, 30% ull
2370
Storlek: ca
20 x 150 cm
Garnåtgång: 4
n.fg 312 (ljusgrå)
Stickor:

Svarta Fåret 5 mm

Masktäthet: ca 21 m mönsterstickning på st 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.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v och ingår ej i diagrammet.
SJAL
Lägg upp 43 m på st 5 och sticka 3 räta v. Sticka därefter enl diagrammet innanför 1 kantm i var sida. Börja vid
pil, upprepa mönsterrapporten och sluta vid pil. Sticka tills arb mäter ca 150 cm (eller tills garnet nästan är slut).
Sticka 3 räta v. Maska av ej för fast. Fäst alla trådar.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se

Diagrammet visar alla varv.

Upprepa

Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

Upprepa

Sluta här

Börja här

= rm på räts, rm på avigs (=rätstickning)
= omslag
= lyft 1 m, 2 m tills rätt, drag den lyfta över den hopstickade
OBS! Kom ihåg att omslag + hoptagn alltid hör ihop för att maskantalet ska stämma

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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