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GARNKVALITÉ (A)
GARNKVALITÉ (B)
GARNKVALITÉ (B)
GARNKVALITÉ (C)
GARNKVALITÉ (D)
MASKTÄTHET (A, B)
MASKTÄTHET (C, D)
GARNALTERNATIV (A, B)
GARNALTERNATIV (C, D)
MÖSSOR:
STORLEKAR
LÄNGD
OMKRETS
GARNÅTGÅNG (A)
GARNÅTGÅNG (B)
GARNÅTGÅNG (C)
GARNÅTGÅNG (D)
STRUMPSTICKOR (A, B)
STRUMPSTICKOR (C, D)
RUNDSTICKA (A, B)
RUNDSTICKA (C, D)
HALSDUKAR:
STORLEKAR
MÅTT (A, B)
MÅTT (C, D)
GARNÅTGÅNG (A)

RANDIGA HALSDUKAR MED MATCHANDE MÖSSOR
Raggi (70 % Ull ’sw’, 30 % Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Raggi (70 % Ull ’sw’, 30 % Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Reflex (61 % Ull ”sw”, 26 % Polyamid, 13 % Reflextråd. Ca 50 g = 64 m)
Fuga (50% Ull ”Superwash”, 50%, Akryl. Nystan ca 50 g = 121 m)
Lady (100 % Akryl. Ca 50 g = 125 m)
Ca 20 m x 22 v resårst på st 4,5 mm = 10 x 10 cm (ej sträckt)
Ca 28 m x 23 v resårst på st 4,5 mm = 10 x 10 cm (ej sträckt)
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

JUMPERSTICKOR (A, B)
JUMPERSTICKOR (C, D)
DESIGN & TEXT
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GARNÅTGÅNG (C)
GARNÅTGÅNG (D)
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En storlek
Ca 28 cm total längd (uppvikt ca 21 -22 cm)
Ca 47–60 cm (osträckt)
Fg 1: Ca 35 g (fg 1558, svart)
Fg 2: Ca 55 g (fg 1505, gul)
Fg 1: Ca 40 g (fg 15142, petrolblå)
Fg 2: Ca 60 g (fg 34102, reflex)
Fg 1: Ca 40 g (fg 44226, ljusblå)
Fg 2: Ca 60 g (fg 44205, vit)
Fg 1: Ca 40 g (fg 60124, vinröd)
Fg 2: Ca 55 g (fg 60186, orange)
4.5 mm
5,5 mm
4.5 mm, 40 cm
5.5 mm, 40 cm
En storlek
Ca 16 cm x 170 cm (inkl frans)
Ca 13 cm x 180 cm (inkl frans)
Fg 1: Ca 150 g (fg 1558, svart)
Fg 2: Ca 130 g (1505, gul)
Fg 1: Ca 160 g (fg 15142, petrolblå)
Fg 2: Ca 155 g (fg 34102, reflex)
Fg 1: Ca 110 g (fg 44226, ljusblå)
Fg 2: Ca 190 g (fg 44205, vit)
Fg 1: Ca 115 g (fg 60124, vinröd)
Fg 2: Ca 95 g (fg 60186, orange)
4.5 mm
8 mm

GARNÅTGÅNG (B)
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• För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
• 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

am =aviga maskor, ca=cirka, cm=centimeter, fg=färg, g=gram, kantm=kantmaska, rm= räta maskor, m=maskor, mm=
milimeter, mb= maskbåge,st=stickor, strumpst=strumpsticka, v=varv,

MÖSSA (A, B)

Lägg med fg.1 och rundst 4.5 mm upp 96 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 10 cm, byt till fg.2 och sticka till hela arb mäter
ca 22 cm. Vänd mössan och börja med ett omsl som stickas ihop med de 2 am på slutet av v. Byt till strumpst när det är
lämpligt. Sticka 2 rm, sticka ihop de 2 am till 1 am. Fortsätt att sticka 2 rm, 1 am i 4 cm. Sticka ihop de 2 rm till 1 rm.
Sticka 1 rm, 1 am i 4 cm. Sticka ihop m 2 och 2. Klipp av tråden och dra genom de återstående m och fäst tråden.
Vik upp kanten ca 8 cm.

MÖSSA (C, D)

Stickas med dubbelt garn och st 5.5 mm för övrigt stickas de som modell A och B.

HALSDUK (A, B)

Lägg med fg.1 och st 4.5 upp 56 m och sticka resår 2 rm, 2 am. Innanför kantm (OBS! Kantm i början av v stickas rät i
bakre mb och kantm i slutet av v lyfts avigt med garnet framför arb). Sticka 18 v med fg 1 och byt till fg 2, sticka 18 v.
Upprepa denna randning till det finns 9 partier med fg 2, sluta med 18 v i fg.1. Maska av och fäst alla trådar. Mät av ca 30
cm till fransar. Tag 4 trådar som viks dubbelt och trä genom de rätstickade raderna, börja med fg.1 i ytterkant, ta fg 2 i
nästa rätstickad rad, upprepa.

HALSDUK (C, D)

Stickas med dubbelt garn. Lägg med fg.1 upp 28 m på st 8 mm och sticka resår 2 rm, 2 am. (OBS! Kantm i början av v
stickas rät i bakre mb och kantm i slutet av v lyfts avigt med garnet framför arb). Sticka 14 v med fg 1 och byt till fg.2 och
sticka 14 v, upprepa denna randning till det finns 9 partier med fg.2, sluta med fg 1. Maska av och fäst alla trådar. Mät av
ca 30 cm till fransar. Tag 3 trådar som viks dubbelt och trä genom de rätstickade raderna, börja med fg.1 i ytterkant, ta
fg.2 i nästa rätstickad rad, upprepa.
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