2643

Reflexgarn, 66% akryl, 16% ull, 18% reflex
Storlek:
liten (mellanstor) hund
Garnåtgång: 2
(3)
nystan

Hundtäcke
REFLEXGARN, 66% akryl, 16% ull, 18% reflex
2643
Storlek:			 liten
Hel längd: ca		 35
Garnåtgång:		 2

(mellanstor) hund
(45) cm
(3)		 n.fg 03 (grå)

Stickor:			 Svarta Fåret 6 mm
Strumpstickor: Svarta Fåret 6 mm
Masktäthet: 14 m slätstickning på 6 = 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.
Lägg upp 12 (16) m på st 6 och sticka 3 räta v, 1:a v = avigs. Sticka därefter slätst men sticka de 3 yttersta m
i var sida räta alla v. Öka på 1:a slätst varvet 1 m i var sida innanför de 3 rm. Öka i början av v genom att ta
tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Öka i slutet av v genom att plocka upp vänster maskbåge från m på
föreg v och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt tills det finns 28 (32) m på stickan. Sticka 6 (8) v slätst med 3
rm i var sida utan ökningar. Lägg upp 10 nya m i var sida (börja på nästa v från räts) enl följ: Sticka 1 rm men
släpp inte av m från stickan utan vrid den och sätt på vänster sticka. Gör lika i nästa m (i den första nyligen
gjorda m på vä sticka). Fortsätt på detta sätt tills det finns 10 nya m. Sticka 1 rätt v. Lägg upp lika i början av
nästa v. Sticka de 10 nya m räta (+ de 3 rm), am till 13 m återstår på v, sticka 13 rm. Sticka 1 rätt v. Sticka på
nästa v: 13 rm, 22 (26) am, 13 rm. Sticka nu slätst över alla m (den yttersta m i var sida stickas i slätst) tills hela
arb mäter 19 (25) cm.
Maska av för benöppningarna på nästa v från räts: Sticka 7 rm, maska av 4 m löst, sticka 26 (30) m, maska av 4
m löst, sticka 7 rm.
Sticka över de 7 sista m enl följ: Sticka 1 avigt v. Vänd och sticka 1 rm, 2 rm tills, 4 rm. Sticka 1 avigt, 1 rätt
och 1 avigt v med 6 m. Sticka på nästa v: 1 rm, öka 1 m, 5 rm. Sticka 7 am, lägg upp 4 nya m. Tag av garnet.
Tag nytt garn och sticka mittpartiets 26 (30) m avigt. Minska 1 m i var sida på nästa v innanför 1 m genom att
sticka 2 rm tills. Sticka 3 v slätst. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför 1 m. Sticka 1 avigt v, lägg upp
4 nya m. Tag av garnet.
Tag nytt garn och sticka 7 am. Sticka på nästa v: 4 rm, 2 rm tills, 1 rm. Vänd och sticka 3 v slätst. Öka på nästa
v: 5 rm, öka 1 m, 1 rm. Sticka 1 avigt v.
Sticka nu över alla m 48 (52) m. Sticka 2 v och minska på nästa v från räts 1 m i var sida innanför 1 m genom
att sticka 2 rm tills. Sticka 1 (3) v slätst och minska lika på nästa v från räts. OBS! Samtidigt med sista minskningen sätts de mittersta 12 (16) m på en tråd för halsringningen och var sida stickas för sig. Fortsätt avm mot
halsen vartannat v 4-4-4-4 m. Tag av garnet och drag genom sista m. Gör lika på den andra sidan men spegelvänt.
MONTERING
Sy ihop under magen och bröstet räta mot räta. Sy i en ½ m från varje del för en smidig söm.
Polokrage: Plocka upp 44 (50) m runt halskanten (inkl de 12 (16) m från tråden) på strumpst 6. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 8 (10) cm. Maska av ej för fast i resår.
Benkanter: Plocka upp 22 m på strumpst 6 runt den ena benöppningen och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 varv.
Maska av ej för fast i resår. Sticka lika runt den andra benöppningen.
Fäst alla trådar väl.
Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se

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

Foto: Christina Uhlin
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