2654

Chris, 77% akryl, 11% ull, 10% polyester,
2% metall
Storlek:
Dam
Garnåtgång: 2 n.fg 02

Cape
CHRIS, 77% akryl, 11% ull, 10% polyester, 2% metall
2654
Storlek:
Dam
Länd,
mitt fram och bak: ca 55 cm
Garnåtgång:
2 n.fg 02 (röd/grå)
Rundsticka:

Svarta Fåret 10 mm, 40 och 80 cm

Masktäthet: 10 m slätstickning på st 10 = 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.
CAPE
Capen stickas från halsen och nedåt. Byt till längre rundsticka när maskantalet kräver så.
Lägg upp 54 m på liten rundst 10 och sticka runt i slätstickning (alla v räta). Sticka 6 v (= rullkant). Sätt en markering om 1 m i var sida (= axlar, ena axeln blir där varvet börjar och slutar) med 26 m på var sida. Sätt också
en markering om de mittersta 12 m mitt bak och mitt fram där flätan ska stickas. Fortsätt sticka slätst och öka
på var sida om m vid varje axel genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Öka vartannat v totalt 8
ggr vid varje axel. Därefter ökas inte mer för axlarna. OBS! Samtidigt med första axelökningen stickas en fläta
mitt fram och mitt bak enl följ: 1 omslag (= ökning), 12 rm, 1 omslag. På nästa v stickas omslaget rätt. Sticka
ytterl 4 v med ökning vartannat v. Vid nästa ökningsvarv görs en vridning enl följ: 1 omslag, sätt 6 m på en
flätst framför arb, sticka 6 rm, sticka flätst m rätt, 1 omslag. Sticka 11 varv utan vridning. Fortsätt sticka flätor
på detta sätt och gör totalt 6 vridningar. Efter sista vridningen stickas 1 v och minska samtidigt 9 m jämnt fördelat mellan varje fläta. Sticka därefter 3 v resår 3 rm, 3 am. Maska av i resår.
Design och beskrivning:
Susanne Ljung
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Foto: John Ahlberg

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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