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ARIEL – SJÖLJUNGFRUPLÄD TILL LITEN & STOR

VUXEN:
GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
OMKRETS
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR
RUNDSTICKA

Raggi (70 % Ull Superwash, 30 % Polyamid. Nystan ca 100 g = 150 m)
Ca 15 m och 20 v slätst på st 7 = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
Ca 118 cm
Ca 160 cm (inkl. fena)
Ca 800 g (fg 1500)
7, 9 och 12 mm
7 mm, 80 cm

BARN:
GARNKVALITÉ
MASKTÄTHET
GARNALTERNATIV
OMKRETS
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG
STICKOR
RUNDSTICKA

Molly (100 % Akryl. Nystan ca 50/100 g = 50/100 m)
Ca 15 m och 20 v slätst på st 8 = 10 x 10 cm
Garngrupp 6 (OBS! Garnåtgång och form kan variera vid byte av garn)
Ca 74 cm
Ca 125 cm
Ca 600 g (fg 35001)
8, 10 och 12 mm
8 mm, 80 cm
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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=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, framst=framstycke, kantm = kantmaska,
m=maska/maskor, rest=resten, rm=rät maska, räts=rätsidan, rätst= rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor,
v=varv, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Enkelintagningar (enkelint): I början av v: 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. I slutet av v: 2 m tills rätt.
Strukturmönster: Stickas innanför 3 rm i varje sida.
Varv 1 (räts): X 1 am, 3 rm X, upprepa X-X och sluta med 1 am.
Varv 2-4: Rm på rm och am på am.
Varv 5: X 2 rm, 1 am, 1 rm X upprepa X-X och sluta med 2 rm.
Varv 6-8: = v 2-4.
Upprepa v 1-8.

VUXEN
FILTEN

Lägg på rundst 7 upp 179 m och sticka strukturmönster enl förkl innanför 3 rm i varje sida. Den yttersta m i varje sida
stickas enl följ: I början av v sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden bakom arb. När arb
mäter ca 55 cm gör en enkelint i varje sida innanför 3 rm. Upprepa int med 5 v:s mellanrum ytterl 2 ggr, sedan med 3
v:s mellanrum 2 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 37 ggr = 95 m kvar. När arb mäter ca 110 cm maska av.
OBS! När maskantalet minskar kan man välja att sticka med vanliga stickor om man vill.

FENA

Plocka med st 7 upp 93 m utmed kanten nedtill. Sticka resår 3 rm 3 am innanför 3 rm i varje sida. Sticka den yttersta rm
på samma sätt som på filten. Sticka ca 11 cm, byt till st 9, sticka ca 12 cm, byt till st 12 och sticka tills arb mäter ca 50
cm. Maska av i resår. Utom på de 3 yttersta m i varje sida som maskas av i rätst.

MONTERING

Sy ihop filten nedtill ca 30 cm. Se skiss. Sy inte ihop fenan, den ska vara öppen.

BARN
FILTEN

Lägg på rundst 8 upp 111 m och sticka strukturmönster enl förkl innanför 3 rm i varje sida. Den yttersta m i varje sida
stickas enl följ: I början av v sticka m rät i den bakre maskbågen. I slutet av v lyft m med tråden bakom arb. När arb
mäter ca 42-43 cm gör en enkelint i varje sida innanför 3 rm. Upprepa int med 5 v:s mellanrum ytterl 4 ggr, sedan med
3 v:s mellanrum 4 ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 16 ggr = 61 m kvar. När arb mäter ca 85 cm maska av.
OBS! När maskantalet minskar kan man välja att sticka med vanliga stickor om man vill.

FENA

Plocka med st 8 upp 63 m utmed kanten nedtill. Sticka resår 3 rm 3 am innanför 3 rm i varje sida. Sticka den yttersta rm
på samma sätt som på filten. Sticka ca 9 cm, byt till st 10, sticka ca 10 cm, byt tills st 12 och sticka tills arb mäter ca
40 cm. Maska av i resår. Utom på de 3 yttersta m i varje sida som maskas av i rätst.

MONTERING

Sy ihop filten nedtill ca 20-25 cm. Se skiss. Sy inte ihop fenan, den ska vara öppen.

Ca 30 cm (vuxen) / 20-25 cm (barn)

Den här biten på bägge sidor viks
in mot mitten och sys ihop.

SKISS – Montering
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