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GARNKVALITET
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
STORLEK
MÅTT
GARNÅTGÅNG
STICKOR
TILLBEHÖR
DESIGN OCH TEXT

PONCHO MED DRAGKEDJA

Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50% Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
Ca 20 m mönster på st nr 5 = 10 cm
Big Verona, Fantasi, Gästrike 3 tr, Lady, Lady Glitter, Mellanraggi, Saga
En storlek
Ca 53 x 150 cm
Ca 410 g (fg 60101)
Nr 5
Dragkedja, delbar, 55 cm
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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 12 x 12 cm för att se att du håller
	     den angivna masktätheten – eller anpassa grovleken på stickor så att masktätheten stämmer.
* 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. De flesta föredrar att börja på ett
	     nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.
FÖRKORTNINGAR

m=maska, rm=rät maska , am=avig maska , st=stickor , arb=arbetet

FÖRKLARINGAR

Första och sista m stickas rm.
Mönster:
Varv 1: 2 rm, *2 am, 2 rm* upprepa *-* varvet ut.
Varv 2: Rm på rm och am på am.
Varv 3: 2 am, *2 rm, 2 am* upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: Rm på rm och am på am.

PONCHO

Lägg upp 110 m med st nr 5 och sticka mönster tills arb mäter ca 150 cm. Ta av garnet.
Mät ca 55 cm från uppläggningen och upp på långsidan och sy fast den ena delen av dragkedjan, sy fast den andra delen
av dragkedjan på avmaskningskanten.
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