Plassard 108 17 Trekantssjal
MATERIAL:
MUSETTE från PLASSARD
färg 056: 2 nystan

STICKOR
Nr 3,5
Rundsticka nr 3,5 ca 80 - 100 cm
1 markör

STICKSÄTT
Resårstickning 3/2: jämnt delbart med 5 m.
Varv 1(arbetets avigsida) : * 3 am, 2 rm* upprepa mellan * och *
Varv 2: sticka räta på räta maskor och aviga på aviga maskor
Upprepa dessa 2 varv.

STICKFASTHET
22 maskor och 40 varv rätstickning på stickor nr 3,5 = 10 x 10 cm
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FÖRKLARING
SJAL
Sjalen stickas från spetsen och bildar en omvänd triangel som mäter ca 120 cm bred och ca
60 cm hög (mätt från de 5 första maskorna på mitten).
Lägg upp 5 m på stickor nr 3, 5 (eller på rundstickor nr 3,5 och sticka fram och tillbaka) och
sticka 5 rm fortsätt sedan att sticka rätstickning utom maskan i mitten som alltid stickas rät på
rätsidan och avigt på avigsidan.
Varv 1: sticka 2 rm, 1omslag, 1 mittmaska (sätt en markör), 1omslag, sticka 2 rm = 7 m
Varvs 2och 4: sticka alla maskor och omslag rätt förutom mittmaskan.
Varv 3: sticka 2 rm, 1omslag, 1 rm, 1omslag, 1 mittmaska, 1omslag, 1 rm, 1omslag,
sticka 2 rm = 11 m.
Varv 5: sticka 2 rm, 1omslag, sticka fram till mittmaskan, 1omslag, 1 mittmaska, 1omslag,
sticka fram till dess att 2 maskor återstår och sticka sedan 1omslag, 2 rm = 15 m.
Varv 6 och alla jämna varv: stickas som varv 2 och 4
Upprepa varv 5 och 6 och öka med 4 omslag = 4 m på alla udda varv.
När stycket mäter ca 52 cm, eller 301 m, sticka 1 varv rätt och dubblera antalet maskor
(sticka i varje maska, 1 gång i den främre maskbågen och 1 gång i bakre maskbågen)
förutom mittmaskan och utan att göra omslagen. Därefter stickas tillbaka över det nya
maskantalet 601 m i resårstickning 3/2. Börja resårstickningen enl. STICKSÄTT och
spegelvänd efter mittmaskan.
Fortsätt att öka 4 m på varje udda varv som beskrivs ovan och fortsätt att sticka
resårstickning 3/2 till dess att resåren mäter 8 cm.
När stycket mäter 60 cm avmaskas all maskor som de presenterar sig.

Översättning av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB
Om du behöver hjälp med ditt mönster så hjälper vi dig gärna
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