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PULSVÄRMARE MED UDDAR

Mio (100% Merinoull. Nystan Ca 50 g = 175 m)
Ca 16 m x 30 v rätstickning på st nr 2.5 = 5 cm
Skrållan, Gästrike 2 tr, Järbo 8/4, Nova, Mini Bomull
En storlek
Omkrets: Ca 15-16 cm
Längd: Ca 13 cm
Ca 30 g (fg 30202)
Nr 2.5
Nr 2.5
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TIPS & RÅD

* För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan du påbörjar ditt arbete.
* Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 10 x 10 cm för att se att du håller
     den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
* Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8 cm
     och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. Många föredrar att börja på ett nytt nystan
     genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR

m=maska, v=varv, rm=rät maska, ggr=gånger, tills=tillsammans, sm=smygmaska, lm=luftmaska, fm=fast maska, arb=arbete,
lmb=luftmaskbåge

FÖRKLARINGAR

Rätstickning: Alla varv stickas i rm.

PULSVÄRMARE (A,B)

Lägg upp 35 m på st nr 2.5 och sticka 1 v rätstickning. För att få uddarna ökas och minskas i ena sidan enligt följande:
Ökning:
Varv 1: Sticka 1 rm, i 2:a m ökas 1 m genom att sticka 1 rm i främre och 1 rm i bakre m, sticka rm v ut.
Varv 2: Vänd och lyft 1:a m, sticka rm v ut.
Upprepa v 1-2 totalt 5 ggr.
Minskning:
Varv 1: Sticka 1 rm, sticka ihop 2:a och 3:e m r tills.
Varv 2: Vänd och lyft 1:a m, sticka rm v ut.
Upprepa v 1-2 totalt 5 ggr.
Nu har det blivit 1 udd i sidan. Sticka totalt 5 uddar. Maska av alla m i rätstickning. Ta av garnet.
Sticka en lika pulsvärmare till.

MONTERING

Sy ihop pulsvärmarna (uppläggningsv mot avmaskningsv) och fäst trådarna.

VIRKAD SPETSKANT (B)

Varv 1: Med virknål nr 2.5 fäst tråden med 1 sm där arb syddes ihop, *virka 3 lm, 1 fm, 3 lm på ena sidan av udden, i m
mitt på uddens topp virkas (1 fm, 3 lm, 1 fm) i samma m, virka 3 lm, 1 fm, 3 lm på andra sidan av udden, 1 fm i m mitt
emellan uddarna*, upprepa *-* över alla uddarna.
Varv 2: 1 sm om 1:a lmb, 3 lm, 1 fm om nästa lmb, 3 lm, *i lmb på uddens topp virkas (1 fm, 3 lm, 1 fm) i samma m,
(3 lm, 1 fm om nästa lmb) 4 ggr, 3 lm*, upprepa *-* över alla uddarna, sluta med (1 fm, 3 lm, 1 fm) i samma m på sista
uddens topp, (3 lm, 1 fm om nästa lmb) 2 ggr, sluta med 1 sm i 1:a m.
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