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REFLEKTERANDE PANNBAND

Reflex (61% Ull ”Superwash”, 26% Polyamid, 13% Reflexgarn. Ca 64 m = 50 g)
Ca 22 m x 23 v mönsterstickning (osträckt) med st 4 mm = 10 x 10 cm.
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se
En storlek. Passar huvudomkrets ca 52-58 cm.
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen 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. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, m=maska/maskor, rm=rät maska, st=sticka/stickor, tills=tillsammans, v=varv

FÖRKLARINGAR

Mönster: Varv 1: *1 am, 2 rm*, upprepa *-* v runt. Varv 2: Sticka am på am, rm på rm. Upprepa varv 2.
Vändmaska - rm: Lägg garnet framför arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet bakom arb
och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.
Vändmaska - am: Lägg garnet bakom arb, lyft m som om du skulle sticka den am, till höger st, lägg garnet framför arb
och sätt tillbaka den lyfta m på vänster st = vändmaskan.
Sticka ihop vändmaskorna: När vändmaskorna sedan stickas, lyfter du upp omslaget (garnet som lades runtom vändmaskan)
på vänster sticka och stickar ihop vändmaskan med omslaget.
Avmaskning: Du kan maska av som vanligt, i rm/mönster, eller för en snyggare och mer spänstig kant kan du göra en
elastisk avmaskning: Sticka m enligt mönster. Sticka 2 m, sätt tillbaka dem på vänster sticka och sticka ihop dem till 1
m. Är den sista stickade m rät, stickas de som 2 rm tills i bakre mb. Är den sista stickade m am, sätts de tillbaka med
garnet framför arb och stickas som 2 am tills.

PANNBAND

Lägg upp 84 m på rundsticka 4 mm. Slut till en ring och sticka runt i mönster till arb mäter 6½ cm.
1:a m på v (1 am) = mitt bak. Sätt gärna en markör runt m mitt bak. Samt en markör mellan 28:e och 29:e m (M1) och
en markör mellan 57:e och 58:e m (M2).
Nu stickas kortvarv med vändmaskor (se förklaringar):
Varv 1 (rätsidan): Sticka 28 m i mönster (fram till M1), vändmaska, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Sticka 55 m i mönster från avigsidan (fram till M2), vändmaska, vänd.
Varv 3: Sticka fram till 1 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.
Varv 4: Som varv 3.
Varv 5-8: Sticka fram till 2 m före vändmaskan på föregående v, vändmaska, vänd.
Varv 9-10: Som varv 3.
Varv 11 (rätsidan): Sticka alla 84 m varvet runt i mönster. Glöm inte att samtidigt sticka ihop vändmaskorna med
omslaget (se förklaringar).
Maska av, gärna elastiskt (se förklaringar).
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