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TREKANTSSJAL

Alegria (75 % Merinoull ”Superwash”, 25 % Polyamid. Ca 100 g = 425 m)
Garngrupp 2 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
Ca 18 m x 34 v på st 6 mm = 10 x 10 cm
Ca 107 x 50 cm (men kan lätt göras större eller mindre)
Ca 100 g (fg 14737)
6 mm, 80 cm
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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.

FÖRKORTNINGAR

avm=avmaskning, m=maska, rm=rät maska, st=stickor, kantm=kantmaska, vr=vriden

FÖRKLARINGAR

Ökn: I början på varje v görs 1 omsl innanför kantm, på nästa v stickas omslaget som 1 vriden rm.
Kantm: Rm

TREKANTSSJAL

Lägg upp 3 m på st 6 mm. Öka 1 m i början på varje v.
Varv 1: Kantm, 1 omslag, 2 rm.
Varv 2: Kantm, 1 omslag, rm till 2 m återstår, sticka 1 vr rm, kantm.
Upprepa varv 2, med 1 m mer för varje varv, så långt garnet räcker, men se till att det finns garn till avm.
Maska av ganska löst, det får inte strama.
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