Viking Eko Alpacka-Fox4you
Vantar och halsduk

1209-8

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Eko Alpacka (100% alpacka), härvor
a 100 gr; Viking Odin (100% ull, superwash), nystan a 100gr.
VANTAR OCH HALSDUK
Eko alpacka beige nr 407
Fox4you nr 792 ca

4 härvor
2 nystan

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 5 till Eko
alpacka och st 8 till Fox4you + virknål nr 6 mm.
Stickfasthet:
Eko alpacka: 18 m slätstickning på st nr 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.
VANTAR
Lägg upp 20 m med Fox4you på strumpst nr 8, sticka 6 v runt i
slätstickning, vänd avigsidan utåt. Byt till st nr 5 och Eko
alpacka, sticka 1 v rätt och öka jämnt fördelat till 36 m. Sätt
markeringar i var sida med 18 m till var del, fortsätt i
slätstickning och flätmönster över 6 m (placeras mitt på
översidan). Sticka till arb mäter ca 10 cm från upplägget.
Kil för tumme: Börja från ena sidomarkeringen och sticka 2 rm,
öka 1 m genom att ta upp öglan före nästa m och sätt den vridet
på stickan, sticka 1 rm och öka igen på samma sätt = 3 m, fortsätt
runt som förut och fortsätt öka för kilen på vart 3:e v till det är 11
m till kil. Sätt dessa på en hjälptråd, lägg upp 1 ny m på baksidan
av dessa och fortsätt runt i slätstickning (och flätor upptill) till
arb mäter ca 10 cm från de avsatta m (eller önskad längd).
Minska nu i var sida på vartannat v 3 ggr genom att sticka 2 m
vridet rätt tills före markering och 2 m rätt tills efter markering
(OBS! Fortsätt med flätmönster så långt som det låter sig göras).
Fortsätt nu och minska på varje v till det är 4 m kvar. Klipp av
tråden och trä den genom de resterande m, dra till och fäst
ordentligt på avigan.
Tumme: Sätt över m på hjälpstickan på st nr 5, sticka eller
plocka upp 1 ny m bakom tummen = 12 m. Sticka slätstickning
till tummen mäter ca 6 cm (eller önskad längd). Minska genom
att sticka 2 m rätt tills v runt = 6 m på v. Klipp av tråden och trä
den genom rest m, dra till och fäst ordentligt på avigan. Sticka en
vante till på samma sätt men med tummen i motsatt sida.

upprepas

= rätt
= sätt 3 m på hjälpsticka framför
arb, sticka 3 rm, sticka m på
hjälpstickan rätt.

HALSDUK
Lägg upp 36 m på st nr 5 med Eko alpacka, fortsätt sticka så här:
3 m mosstickning (1 rm, 1 am växelvis över varandra på varje
varv) - 6 m flätmönster - 6 rm - 6 m flätmönster - 6 rm - 6 m
flätmönster - 3 m mosstickning. Fortsätt fram och tillbaka med
denna indelning till arb mäter ca 180 cm. Maska av. Virka ett v
med fasta maskor med Fox4you och virknål nr 6mm. Virka från
avigan så att pälsen lägger sig snyggt mot rätsidan. Sträck hela
tiden i arb så att kanten inte blir för lös eller för stram.
Alla plagg som stickas i Fox4you bör tvättas.

