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GARNALTERNATIV
STORLEK
GARNÅTGÅNG
STICKOR
VIRKNÅL
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
TIPS & RÅD

KNAPPSJAL

Cookie (100% Akryl. Kaka ca 200 g = 600 m)
Ca 14-15 m x 17 v slätst på st 7 mm = 10 x 10 cm
Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
En storlek, Ca 38 cm x 200 cm
Ca 200 g (fg 46201)
7 mm
3 mm
10 st knappar
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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

m=maskor, st=stickor, v=varv, arb=arbetet, slätst=slätstickning, rätst=rätstickning, avigs=avigsidan, rm=räta maskor

FÖRKLARINGAR

1:a m, stickas aldrig utan den lyfts enbart.
Blocka: Det betyder att man våtspänner arbetet efter angivna mått och låter det torka.

KNAPPSJAL

OBS! Tänk att att spara garn så att du kan virka båda långsidorna
Lägg upp 54 m på st 7 och sticka 4 v rätstickning. Därefter stickas slätstickning till arbetet mäter ca 185 cm.
Avsluta med 4 v rätstickning. Virka 2 fm i samma m runt långsidorna.

MONTERING

10 st Knapphål: Mät ca 40 cm från ena kortsidan och virka 3 lm, 1 fm mellan varje knapphål.
Sy i 10 knappar på motsatt sida. Fäst alla trådar, pressa lätt på kanterna.
Blocka arbetet efter angivna mått. 		
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