Viking Eko Alpacka-Fox4you
Muff

1209-7

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
Eko alpacka
naturvit nr 402
Fox4you
brun nr 792

1 härva
2 nystan

Stickor och tillbehör: rund och strumpsticka nr 4,5 till Eko
alpacka och nr 8 till Fox4you
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 4,5 mäter ca 10 cm.
Fox4you: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.

Byta/ fästa garn med Fox4you:
Lägg slutänden på garnet över början på ett nytt nystan och
sticka minst 3 m med dubbelt garn, då är det ordentligt fäst
och du kan klippa av ändarna ganska nära maskan.

MUFF
Lägg upp 72 m med Eko alpacka och st nr 4,5, sticka 6 cm resår
med 2 rm, 2 am. Byt till Fox4you och st nr 8, sticka 1 v rätt
samtidigt som det stickas 2 och 2 m rätt tills = 36 m. Sticka till
bägge nystanen är slut, byt till st nr 4,5 och Eko alpacka. Sticka 1
v runt samtidigt som det ökas 1 m i var m v runt = 72 m. Sticka 6
cm runt i resår som i början. Maska av i resår. Vik kanterna i var
sida dubbelt mot avigan så det bildas en kanal. Låt ändarna vara
öppna så man kan trä en snodd igenom. Sy ihop längs kanten på
pälsdelen med sytråd.
Snodd runt halsen
Fläta en snodd (med 4 trådar i varje del). Fläta till snodden mäter
ca 200-220 cm. Trä den genom kanalen i var sida på muffen och
knyt den bak i nacken.
Borsta pälsen med en grovtandad kam, pälsen kan också
samtidigt ”duschas” med lite vatten från en sprayflaska, kamma
därefter pälsen.
Alla plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

