14-09

GÄSTRIKE 3 TR
MELLANRAGGI
RAGGI
FUGA

C. Fantasi

A. Gästrike 3 tr

B. Fuga

D. Raggi

A. Gästrike 3 tr

E. Mellanraggi

Version 2
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TUBSOCKOR I OLIKA KVALITÉER

MODELL (A,B,C):
GARNKVALITÉ (A)
GARNKVALITÉ (B)
GARNKVALITÉ (C)
GARNALTERNATIV (A,B,C)
STORLEKAR (A,B,C)
GARNÅTGÅNG (A,B,C)
STICKOR (A,B,C)

Gästrike 3 tr (100% Ull. Härvor 100 g = 200 m)
Fuga (50% Ull, 50 %,Akryl ”Super wash”. Nystan ca 50 g = 121 m)
Fantasi (50% Ull, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 120 m)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Barn(Dam)Herr
Ca 75(100)150 g (fg A: 9309 / B: 60125 / C: 60151)
3 mm

MODELL (D):
GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEKAR
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR

Raggi (70% Ull , 30% Polyamid ”Super wash”. Nystan ca 100 g = 150 m)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Barn(Dam)Herr
Ca 100(130)200 g (fg 1592)
3.5 mm

MODELL (E):
GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEK
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR

Mellanraggi (75% Ren ny Ull, 25% Polyamid. Nystan ca 100 g = 260 m)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Dam
Ca 200 g (fg 28004)
3 mm
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• Markera med en färgad penna den storlek du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
• Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att
du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.

MODELL (A,B,C)

Mönster: 2 rm, 2 am, men man förskjuter mönstret 1 m åt vänster vart 5:e v.
Lägg på st nr 3 upp 40(52)60 m och fördela jämt på strumpstickorna. Sticka 2 rm, 2 am i 2 cm därefter mönster tills arb
mäter30(35)40 cm eller önskad längd, då minskas för tån: Sticka X *2 rm, 2 rm tills.*upprepa *-* varvet ut, sticka 2 v utan
minskningar X upprepa X-X tills 8 m återstår. Tag av garnet och drag det genom de återstående m. Drag åt och fäst trådarna.
Sticka 1 strumpa till. Vill du ha en höger och vänsterstrumpa så förskjuter du mönstret 1 m till höger i stället.

MODELL (D)

Mönster 2 rm, 2 am* man förskjuter 1 m åt vänster vart 4:e v på detta sätt bildas ett sprialmönster.
Lägg med st 3.5 upp 36(44)52 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 7 cm. Byt sedan till mönsterstickning. Sticka tills arb.
mäter 30(35)40 cm eller önskad längd, då byter man till slätst. och tar ihop för tån: Sticka X *2 rm, 2 rm tills.*upprepa *-* varvet ut, sticka 2 v
utan minskningar X upprepa X-X tills 8 m återstår. Tag av garnet och drag det genom de återstående m. Drag åt och fäst
trådarna. Sticka 1 strumpa till. Vill du ha en höger och vänsterstrumpa så förskjuter du mönstret 1 m till höger i stället.

MODELL (E)

Mönster: 2 rm, 2 am, men man förskjuter mönstret 1 m åt vänster vart 5:e v
Lägg på st nr 3 upp 52 m och fördela jämt på strumpstickorna, Sticka 2 rm, 2am i 2 cm därefter mönster tills arb. mäter
70 cm då minskas för tån: Sticka X *2 rm, 2 rm tills.*upprepa *-* varvet ut sticka 2 v utan minskningar X upprepa X-X tills 8 m
återstår. Tag av garnet och drag det genom de återstående m. Drag åt och fäst trådarna. Sticka 1 strumpa till. Vill du ha e
höger och vänsterstrumpa så förskjuter du mönstret 1 m till höger i stället.		
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