2425

Moshi, 80% ull, 20% alpacka
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid
		 Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek:
Garnåtgång:

36 x 140 cm		
6 n.fg 24, 34 & 39

Sjal
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka
2425
Storlek: ca
36 x 140
Garnåtgång: 2
2
2
Stickor:

cm
n.fg 1 (rost 39)
n.fg 2 (senap 34)
n.fg 3 (nougat 24)

Svarta Fåret 4 mm

Masktäthet: 1 rapport (18 maskor) på st 4 = 7 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.
Mönster: OBS! Kantmaska ingår i mönstret.
Varv 1: rm.
Varv 2: 1 rm, avigt till sista m, 1 rm.
Varv 3: 1 rm, (1 omslag, 1 rm) 3 ggr, X (2 rm tills) 6 ggr, (1 omslag, 1 rm) 6 ggr, upprepa från X men sluta sista
rapporten med (1 omslag, 1 rm) 3 ggr (istället för 6 ggr), 1 rm.
Varv 4: rm.
SJAL
Sjalen stickas i 2 likadana delar och stickas därefter ihop mitt bak.
Lägg upp 92 m med fg 1 och sticka 2 räta v, 1:a v = avigs. Fortsätt därefter sticka mönster enl ovan med början
på varv 1 (= räts). När mönstrets 4 varv är stickade, byt till fg 2 och sticka 4 v mönster. Byt till fg 3 och sticka 4
v mönster. Fortsätt på detta sätt att sticka 4 varv per färg omväxlande fg 1, fg 2, fg 3. Sno trådarna om varandra
i sidan varje v från räts. Sticka tills arb mäter ca 70 cm, sluta med fg 1 och varv 4. Sätt m på en tråd.
Lägg upp och sticka en likadan del till men sluta med fg 2 och varv 4 när arb mäter ca 68 cm. Sätt m från del 1
på st 4, lägg delarna räta mot räta. Ta en extrasticka och sticka ihop 1 m från varje del. Sticka även ihop nästa m
från varje del. Dra den första m över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla m är
avmaskade. Fäst trådarna och lägg sjalen enl mått mellan fuktiga dukar, låt torka.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

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
Copyright © Svarta Fåret
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