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GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
MÅTT (A)
MÅTT (B)
MÅTT (C)
GARNÅTGÅNG (A)
GARNÅTGÅNG (B)
GARNÅTGÅNG (C)
RUNDSTICKA
VIRKNÅL
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

ZIG-ZAG NECESSÄR

Järbo 8/4 (100 % Bomull. Ca 50 g = 170 m)
Ca 24 m och 26 v på st 3,5 = 10 x 10 cm
Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 15 x 18 cm (höjd x bredd)
Ca 17 x 22 cm (höjd x bredd)
Ca 20,5 x 26 cm (höjd x bredd)
Fg 1: Ca 50 g (fg 32010, vit)
Fg 2: Ca 50 g (fg 32012, svart)
Fg 1: Ca 50 g (fg 32010, vit)
Fg 2: Ca 50 g (fg 32012, svart)
Fg 1: Ca 100 g (fg 32010, vit)
Fg 2: Ca 50 g (fg 32012, svart)
3.5 mm, 40 cm
3.5 mm
Dragkedja i passande längd och färg. Ev tyg till innerpåse.
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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.
• Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.

FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, int=intagning,
kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor,
v=varv, ökn=ökning

VIRKFÖRKLARINGAR

Smygmaska (sm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

NESSESÄR (A)

Hela arbetet stickas med dubbelt garn.
Lägg med st 3,5 och 2 tr fg 1 upp 86 m och sticka runt i slätstickning = alla v räta.
Sätt en markering i varje sida (43 m/sida). Efter 9 v stickas mönster enligt diagram varv 6–45.
Efter avslutat diagram maska av fast.

NESSESÄR (B)

Hela arbetet stickas med dubbelt garn.
Lägg med st 3,5 och 2 tr fg 1 upp 106 m och sticka runt i slätstickning
= alla v räta.
Sätt en markering i varje sida (53 m/sida). Efter 9 v stickas mönster
enligt diagram.
Efter avslutat diagram maska av fast.

NESSESÄR (C)

Hela arbetet stickas med dubbelt garn.
Lägg med st 3,5 och 2 tr fg 1 upp 126 m och sticka runt i slätstickning
= alla v räta.
Sätt en markering i varje sida (63 m/sida). Efter 18 v stickas mönster
enligt diagram.
Efter avslutat diagram maska av fast.

MONTERING

Virka ihop botten med sm gör omtag endast om halva m på resp sida.
Lägg botten platt och vik in spetsen i var sida och fäst fast den. Sy ev
en innerpåse.
Sy i en dragkedja upptill. Stoppa i innerpåsen och sy fast den mot
dragkedjan.

DIAGRAM

Diagrammet visar bara ena sidan av arbetet.
Du börjar och slutar lika på båda sidorna.

TECKENFÖRKLARING

Sluta här

= fg 1
= fg 2
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Upprepa

Börja här

