Viking Superwash

Stickor och tillbehör: Rund och strumpstickor nr 3 och 3 ½.

Poncho, pulsvärmare

1213-1

Storlek
Dam
Övervidd
139cm
Längd ca
50 cm
GARNALTERNATIV: Viking Superwash(100% ull, superwash),
Viking Alpaca Sport (30% alpaca, 40% merino ull, 30% nylon),
Viking Sportsragg (60% ull, 20% nylon, 20% akryl), Viking
Sportsgarn (100% ull), nystan à 50gr.
Naturvitt nr 102

14 nystan

!Mönster!B

Stickfasthet: 23 m slätstickning på st nr 3 ½ mäter ca 10 cm. Viktigt
att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
PONCHO
Lägg upp på st nr 3, 320 maskor och sticka resår med 2 rm, 2 am i 5 cm.
Byt till st nr 3 ½. Sätt en markering runt mittmaskan i var sida, en runt
mittmaskan mitt fram och en runt mittmaskan mitt bak = 79 maskor till
var del + mittmaskan. Börja vid mittmaskan bak. Sticka 5 maskor, vänd
och sticka 9 maskor avigt tillbaka. Vänd och sticka 3 maskor mer för
varje gång, samtidigt som du stickar mönster A efterhand du får maskor
till det. Vänd tot 50 gånger (25 gånger till var sida) och du är vid
sidomaskorna i sidorna.
Börja nu mitt fram, börja vid mittmaskan fram. Sticka 8 maskor, vänd
och sticka 15 maskor avigt tillbaka. Vänd och sticka 6 maskor mer för
varje gång, samtidigt som du stickar mönster A. Vänd tot 24 gånger (12
gånger till varje sida) och du är vid sidomaskorna i var sida. Ponchon är
nu längre bak än fram.
Sticka mönster B över alla maskorna, samtidigt som det minskas 1
maska på var sida av sidomaskorna ca var 1 ½ cm 20 gånger. Det är nu
240 maskor på stickan. Efter mönster B, stickas slätstickning. Efter 4 v
börjar du att minska för runt ok. Sticka 6 maskor rätt, 2 m rätt tills v
runt. Minska så här på vart 4:e v, med 1 maska mindre mellan
minskningarna tot 5 ggr = 90 maskor. Byt till st nr 3. Sticka 1 v
slätstickning och öka på detta v jämnt fördelat till 96 maskor. Sticka nu
resår med 2 rm, 2 am runt i 24 cm. Maska av i resår. Lägg ponchon i
blöta handdukar och sträck ut den i form.
PULSVÄRMARE
Lägg upp 64 maskor och sticka runt i resår med 2 rm, 2 am till arbetet
mäter 30 cm. Maska av i resår. Sticka den andra pulsvärmaren lika.
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