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GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
SJAL:
MASKTÄTHET
STORLEK
MÅTT
GARNÅTGÅNG

RÄTSTICKAD TREKANSSJAL & TORGVANTAR

Llama Silk (70% Mjuk babylama, 30% mullbärssilke. Ca 50 g = 165 m.)
Garngrupp 3 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

RUNDSTICKA

Ca 15 m och 30 v rätst på st 5 = 10 x 10 cm
En storlek
Se skiss
Fg 1: Ca 100 g (fg 12203, gråbeige)
Fg 2: Ca 20 g (fg 12205, brunbeige)
Fg 3: Ca 50 g (fg 12214, blågrön)
5 mm, 80 cm

TORGVANTAR:
MASKTÄTHET
STORLEK
GARNÅTGÅNG
STRUMPSTICKOR

Ca 28 m och 44 v rätst på st 3 = 10 x 10 cm
En storlek
Ca 30 g (fg 12205, beige)
3 mm
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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

arb=arbetet, m=maska, rm=rät maska, kantm=kantmaska, v=varv, st=sticka/stickor, ökn=ökning, rätst=rätstickning,
omsl=omslag, mb=maskbåge, tills=tillsammans, avigs=avigsida, räts=rätsida

FÖRKLARINGAR

Ökning: Lyft länken mellan 2 m framifrån med vänster st, sticka den rät i bakre mb.
Rätstickning fram och tillbaka: Rm alla v.
Rätstickning i rundvarv: 1 v rm, 1 v am.
Elastisk avmaskning: Sticka 2 rm, för tillbaks de 2 m till vänster st, sticka de 2 rm tills i bakre mb, sticka 1 rm, nu finns
2 m på höger st, för tillbaks de 2 m till vänster st, sticka de 2rm tills i bakre mb, sticka 1 rm, nu finns 2 m på höger st,
för tillbaks de 2 m till vänster st, sticka tills i bakre mb. Fortsätt till alla m är avm.

SJAL

Lägg upp 7 m på rundst 5 mm med fg 1.
V 1: 7 rm,		
V 2: 3 rm, omsl, 1 rm, omsl, 3 rm.
V 3: 9 rm,		
V 4: 3 rm, omsl, 3 rm, omsl, 3 rm.
V 5: 11 rm,		
V 6: 3 rm, omsl, 2 rm, omsl, 1 rm (= mittenm), omsl, 2 rm, omsl, 3 rm.
V 7: 15 rm,		
V 8: 3 rm, omsl, 4 rm, omsl, 1 rm, omsl, 4 rm, omsl, 3 rm.
V 9: 19 rm. Markera mittenm.
V 10: 3 rm, omsl, rm till den markerade mittenm, omsl, 1 rm (= mittenm), omsl, rm till det återstår 3 m, omsl, 3 rm.
V 11: rm.
Upprepa v 10 och v 11 till arb mäter ca 59 cm (mät längs en sida). Byt till fg 2 och sticka 12 v på samma sätt. Byt till
fg 3 och sticka 24 v på samma sätt.
Maska av, det får inte strama. Gör gärna en elastisk avmaskning, se förklaringar.

MONTERING

Lägg mellan fuktiga dukar, låt torka. Fäst alla trådar.

TORGVANTAR

Stickas från fingret och ner. Höger och vänster vante är lika, men ovansidan är något bredare och längre.
Lägg upp 18 m på strumpst 3 mm. Fördela på 3 st och sticka rätst i rundvarv i 5 v.
Varv 6: Maska av 3 m, sticka 6 rm (= ovansida), maska av 3 m, 6 rm (= undersida).
Var sida stickas nu för sig, i rätst fram och tillbaka (kantm = rm alla v). Sticka 3 v.
Nu ökas i var sida, varannat v, enligt följande: Sticka 2 rm, ökn, rm till det återstår 2 m, ökn, 2 rm.
Undersida: Öka till det finns 22 m. Ta av garnet och låt vila, sticka ovansidan.
Ovansida: Öka till det finns 24 m. Sticka ytterligare 2 v rätst.
Sticka ihop sista m på ovansidan med första m på undersidan (2 rm tills), samt sista och första m i andra sidan = 44 m.
Fördela m på 4 st och sticka rätst i rundvarv till arb mäter 8 cm, sista v = rm (avigs).
Sticka resår, 2 rm, 2 am i ca 8½ cm.
Maska av elastiskt. Fäst alla trådar.
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