Viking Fox4you
Halsduk med luva

1210-8

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 %
Polyamid), nystan à 50 gr.
Färg nr 705

10 nystan

Stickor och tillbehör: Rundst nr 8 + om önskas ca 1,5 meter
silkesband till att trä genom luvan avslutningsvis.
Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat
Fästa trådar med Fox4You
Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya
nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn. Då
är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära maskan.
HALSDUK MED LUVA
Börja nertill på ena sidan och lägg upp 12 m på st nr 8, sticka rätt
fram och tillbaka till arb mäter ca 60 cm (eller till 2,5 nystan är
förbrukat). Öka nu 2 m i ena sidan (= mitt bak) på vartannat v tot 5
ggr = 22 m. Fortsätt fram och tillbaka till arbetet mäter ca 87 cm
(eller det är förbrukat 4,5 nystan). Halva halsduken är nu färdig.
Sätt en markering. Sticka på samma sätt ner längs andra sidan men
efter ca 20 cm (eller vid samma v före sista ökningen på motsatt
sida) från markeringen minskas 2 m i ena sidan (samma sida som
ökningen) på vartannat v tot 5 ggr = 12 m på v. Sticka rätstickning
fram och tillbaka till arb mäter lika långt på bägge sidor och det är
förbrukat tot 9 nystan (det sista nystanet ska användas till kant runt
luvan fram). Maska av.
Montering
Sy fast luvan längs mitt bak också över ökningarna/minskningarna
(det blir snyggast att sy med sytråd).
Kant mitt fram på luvan:
Plocka upp ca 56 m runt luvan fram med st nr 8, sticka rätstickning
fram och tillbaka. Sticka färdigt ett helt nystan (se till så det finns till
avmaskning). Maska av. Vik kanten dubbel mot avigan och sy fast
(snyggast blir det med dubbel sytråd).
Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan
också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och spraya
lätt medan du borstar.
Trä ev ett silkesband genom kanalen fram på luvan.
Plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

