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GÄSTRIKE 2 TR

En storlek ca 600 g

Version nr 1
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PONCHO MED ÄRM MUDDAR

FÖRKLARINGAR

Första och sista maskan i rätstickning. Första maskan lyftes rät och sista maskan stickas rät.

STORLEKSGUIDE

För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Bröstvidd mäter du där
bysten är som störst och gärna med BH på (a). Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften.

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG/FG. 9203
LÄNGD
STICKOR
MASKTÄTHET
IDÉ
DESIGN & TEXT

Gästrike 2 tr
Baby Pascal, Miniraggi
En storlek (S-XL)
Ca 600 g
Ca 62 cm
Nr 2½ och 3½
20 m slätstickning = 10 cm på stickor nr 3½
Järbo Garn
Birgitta Persson
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TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
PONCHO

Lägg upp 116 m på stickor nr 3½, sticka 2 v slätstickning (sömsmån). Sticka X 4 v avigvänd slätstickning, 4 varv
slätstickning. Nästa varv 4 varv avigvänd slätstickning, men efter 94 m vändes arbetet med att sno garnet runt nästa
maska och sedan sätta tillbaka den på vänster sticka. Sticka tillbaka, sticka de 2 nästföljande varven lika. Sticka 4
räta v slätstickning men vänd dessa efter 71 m, på samma sätt, sticka ytterligare 4 varv avigvänd slätstickning som
vändes lika efter 40 m och slutligen 4 v slätstickning som vändes efter 20 m. Efter det stickas lika tillbaka med
vändningar på samma ställe och tråden runt samma maska som tidigare. Alltså: 4 v avigvänd slätstickning till 40 m,
4 varv slätstickning till 71 m och avigvänd slätstickning till 94 m. Avsluta med 4 varv slätst över hela arbetet X.
Upprepa mellan X-en ytterligare 27 ggr. Avsluta med 2 avigvänd slätstickning (sömsmån) och avmaska rätt på nästa
varv ganska elastiskt.

HALSKANT

Plocka med stickor 2½ upp 2 m på aviga partiet och 4 m på det räta samt 2 m i varje sida vid sömsmånen varav 1 m
till sömsmån. Sticka ett rätt varv från avigan och sticka samtidigt ihop 2 och 2 av de 4 från det räta partiet.
Sticka sedan resår 2 rm, 2 am. Börja med 1 kantmaska, 1 rm, sedan 2 am, 2 rm tills 2 m återstår, avsluta med 1 rm
och 1 kantmaska. Se till att det de räta m kommer mitt för de aviga på ponchon och de aviga mitt för de räta.
Sticka sedan 4 cm, avm i resår ej för hårt.

ÄRM MUDDAR

Lägg på stickor 2½ upp 62 m och sticka resår 2 rm, 2 am, yttersta maskan rät (sömsmån). Sticka 17 cm, maska av löst i resår.

MONTERING

Sy ihop ponchon i sidan samt ärmarna. Sy fast ärmarna på ponchon. Ena ärm mudden sys ihop vid sidsömmen ca 56 varv
in på varje sida om sömmen, försök att få ränderna att stämma lika som vid halsen. Sy den andra ärmen i motsatta sidan
på samma sätt.

TVÄTTRÅD

På alla våra banderoller finner Du tvättrådsrekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar
vi skonsam tvätt.
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