Tovade Julgrytlappar
No. 2004-184-8876

Material

Stickfasthet

2 nystan a 50 g Snowstorm
Scarlet (röd) färg 10
2 nystan a 50 g Snowstorm
Dark Forest (grön) färg 15

12 maskor på 10 cm
24 varv på 10 cm

Stickor 8 mm
Virknål 6 mm

Förklaringar
Kantmaska: Lyft 1 maska löst avig med
garnet framför arbetet.
3 maskor tillsammans: Lyft 1 maska löst
avig, sticka 2 maskor räta tillsammans, dra
den lyfta maskan över.

Mått
Före tovning
ca 32 x 32 cm
ca 44 cm längs med randen
Efter tovning
26 x 26 cm
ca 36 cm längs med randen

Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/tovade-julgrytlappar

Mönsterinformation

Grytlapparna stickas i rätstickning i
domino-mönster.
Det stickas med 2 nystan rött och 1
nystan grönt.
Sno garnerna om varandra vid färgbyte.
Det är beräknat garn till en röd och en
grön grytlapp.
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Mönster, Röd grytlapp
Lägg upp 36 maskor med röd med det ena nystanet, lägg upp 3 maskor med grön och 36
maskor med det andra röda nystanet = 75 maskor på samma sticka.
1.a varvet, avigsidan: Röd: sticka 36 maskor, sno garnerna om varandra, grön: sticka 3
maskor, sno garnerna om varandra, röd: sticka 36 maskor.

2.a varvet, rätsidan: Röd: sticka 1 kantmaska, 34 maskor, sno garnerna om varandra,

grönt: sticka 1 maska, 3 maskor tillsammans, 1 maska, sno garnerna om varandra, röd:
sticka 35 maskor.
Sno garnerna om varandra vid färgbyte på alla rätsidevarv.
3.e varvet, avigsidan: Röd: sticka 1 kantmaska, 34 maskor, lägg garnet framför arbetet sno
garnerna och lägg det gröna garnet bakom arbetet, grön: sticka 3 maskor, lägg garnet

framför arbetet sno garnerna och lägg det röda garnet bakom arbetet, röd: sticka 35 maskor.
Flytta och sno garnerna om varandra vid färgbyte på alla avigsidevarv
4.e varvet: 1 kantmaska, 33 maskor röd, 1 maska grön, 3 maskor grön tillsammans, 1
maska grön, 34 maskor röd.

5.e varvet: 1 kantmaska, 33 maskor röd, 3 maskor grön, 34 maskor röd.
Fortsätt således med intagning på vartannat varv tills det är 5 maskor kvar = 1 maska röd, 3
maskor grön, 1 maska röd. Avsluta med ett varv på avigsidan
Klipp båda de röda garnnystanen.
Sticka med grönt: 1 rät, 3 maskor tillsammans, 1 rät = 3 maskor.
På nästa varv stickas 3 maskor räta tillsammans = 1 maska.
Klipp inte garnet, utan fortsätt med hanken.
Hank
Sätt maskan på virknålen och virka 1 fastmaska i maskans vänstra maskbåge.
*Virka 1 fastmaska i denna fastmaska (bågen till vänster)*, Upprepa från * till * tills hanken
mäter ca 20 cm.
Klipp garnet och dra det genom maskan.
Sy fast hanken i hörnet.
Fäst ändarna.
Tvätta grytlappen i maskin på 60 grader. Sträck den till den form du vill ha och låt den torka.
Sticka en grytlapp till likadant, men i motsatta färger.
Mycket nöje!
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