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GLITTRANDE KRONA

Lady glitter (97% Akryl, 3% Polyester. Nystan ca 50 g = 120 m)
Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
Ca 22 m x 48 v rätst (osträckt) på st 2.5 = 10 x 10 cm
Ca 40(44) cm (osträckt läge)
Ca 8-10(8-11) cm (från upprullade kanten)
Ca 35 g (fg 44940, vit / 44941, röd / 44942, svart / 44943, grå)
2.5 mm
2.5 mm, 40 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

m=maska/maskor, st=sticka/stickor, v=varv, rm=räta maskor, tills=tillsammans, ggr=gånger

KRONA

Lägg upp 15 m på st 2.5 mm.
*Sticka 1 v rm. Avigsidan.
Sticka 1 rm, öka 1 m, rm v ut. Vänd, sticka 16 rm, vänd.
Sticka 1 rm, öka 1 m, rm v ut. Vänd, sticka 17 rm, vänd.
Fortsätt att öka 1 m i början av v till det finns 25 (26) m på v.
Nästa v från rätsidan:
Sticka 1 m, 2 rm tills, rm v ut. Vänd, sticka 24 (25) rm, vänd.
Sticka 1 rm, 2 rm tills, rm v ut. Vänd, sticka 23 (24) rm, vänd
Fortsätt att minska 1 m i början av v till det åter finns 15 m på v.*
Upprepa *-* ytterligare 4 ggr. Det finns nu 5 st uddar.
Maska av alla m. Sy ihop kronan.
Plocka upp m längs nederkant på kronan med rundst 2.5 mm, ca 100 (110) m.
Sticka 10 v räta m.
Maska av. Fäst alla trådar.
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