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TREKANTS SJAL MED TAPPADE MASKOR
Stella (80% Akryl, 20% Ull. Nystan ca 100 g = 550 m)
En storlek
Ca 50 g (fg. 45004)
Nr 12
Marie viktoria
Löpmaskor – tappa en maska.

am= avig maska, rm = rät maska, , m = maska, v = varv.
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Rörelsevidden på våra plagg i stickbeskrivningen kan variera beroende på plagg typ och form. För att hitta din
storlek rekommenderar vi först att Du mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket
rörelsevidd Du vill ha.
TIPS! För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.

SJAL

Lägg på stickor nr 12, upp 2 m. Sticka rätstickning, öka 1 m i början av varje varv, öka genom att göra ett omslag
innanför 1:a m och sticka den i bakre bågen på nästa varv (så bildas inga hål). Öka tills du har fått den längd du
önskar, ca 70 eller 80 cm = ca 70 - 80 m. Lägg upp 2 m i början av varje varv (Arbetet stickas i rätstickning alla v
tills du har ca 100-110 m). Nästa v: Sticka 6 rm ”tappa” 1 m, sticka 2 rm, tappa 1 m, x sticka 2 rm, tappa 1 m,x
upprepa mellan x, tills 6 m återstår som stickas rät. De tappade m kommer att löpa när arbetet sträcks ut. Sista
varvet stickas som vanligt fast med dubbelt garn, plocka upp den ”tappade” maskbågen så att det bli samma
antal m över varvet som tidigare. Avmaska löst med dubbelt garn. fäst alla trådar.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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