2665

Asta, 50% ull, 35% akryl, 15% alpacka
Storlek:
Dam
Garnåtgång: 4 n.fg 69 & 05 alt 05 & 35

Sjal med lyfta maskor
ASTA, 50% ull, 35% akryl, 15% alpacka
2665
Storlek: ca
Garnåtgång:

120 x 48 cm
3			 n.fg 1 (oblekt 05 alt blå 69)
1			 n.fg 2 (orange 35 alt oblekt 05)

Stickor:

Svarta Fåret 5½ mm

Masktäthet: 23 m mönsterstickning på st 5½ = 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.
Kantmaska (kantm): Den yttersta m i var sida stickas rät alla v.
SJAL
Lägg upp 15 m med fg 1. Sticka 1 avigt v = avigs. Sticka 1 rätt v och öka 1 m i var sida innanför kantm genom att göra ett omslag
som vrids och stickas avigt på nästa v. Sticka 1 avigt v (omslaget vrids och stickas avigt). Fortsätt öka på detta sätt vartannat v hela
tiden. Byt till fg 2. OBS! Se till att de lyfta m i fg 2 förskjuts 1 m varje mönsterrapport.
V 1, fg 2: Sticka kantm, öka 1 m, sticka varannan m rät med fg 2, lyft varannan m med fg 1 med tråden bakom arb, sluta v med 1
ökning, 1 kantm.
V 2, fg 2: Sticka kantm, sticka omslaget vridet avigt, sticka varannan m i fg 2 avig, lyft varannan m i fg 1 med tråden framför arb,
sluta v med att sticka omslaget vridet avigt, 1 kantm.
V 3, fg 1: Sticka kantm och omslag som ovan, sticka varannan m rät med fg 1, lyft varannan m med fg 2 med tråden bakom arb, sluta
med omslag och kantm.
V 4, fg 1: Sticka kantm och am som ovan, sticka varannan m med fg 1 avig, lyft varannan m med fg 2 med garnet framför arb, sluta
med 1 am, 1 kantm.
V 5, fg 1: Sticka kantm och omslag, sticka alla m räta, sluta med omslag, kantm.
V 6, fg 1: Sticka kantm och omslaget avigt, sticka alla m aviga, sluta med att sticka omslaget avigt, 1 kantm.
Upprepa dessa 6 v tills det finns 269 m på stickan. Sluta med en hel rapport i fg 1.
Kant upptill: Fortsätt att sticka med fg 1. Sticka 4 v slätst och minska 25 m jämnt fördelat på första v. Fortsätt öka som förut i var
sida på v från räts. Gör därefter ett vikvarv från räts enl följ: Kantm, X 2 rm tills, 1 omslag, upprepa från X v ut. Sticka 1 avigt v samt
ytterl 6 v slätst och minska 1 m i var sida innanför kantm på v från räts genom att sticka ihop 2 m. Maska av ej för fast.
Ytterkanter: Båda sidorna och nederkanten stickas samtidigt. Börja på sjalens vänstra sida och plocka upp 100 m från räts med fg 1.
Sätt en markör på maska 100. Plocka upp 14 m längs sjalens nederkant. Sätt en markör på maska 14. Plocka upp 100 m längs sjalens
högra sida. Sticka 6 v slätst och öka 1 m innanför varje kantm samt på var sida om de 2 markörerna genom att göra ett omslag (omslag, sticka den markerade m rät, omslag). Omslagen stickas vridna avigt på avigs. Sticka ett vikvarv lika som på sjalens överkant.
Sticka 1 avigt v samt ytterl 6 v slätst och minska 1 m i var sida samt på var sida om de markerade m vartannat v från räts. Maska av ej
för fast. Näst fast kanterna mot avigs.

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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