Wind - Lång Scarf
No. 2004-191-8207

Material

Svårighetsgrad

1 nystan 50 g Alpaca Silk fg 23
2 nystan 50 g Alpaca Silk fg 05

Övad

Sticka 3,5 mm
Rundsticka 3,5 mm för kant

One size

Stickfasthet
25 maskor på 10 cm
52 varv på 10 cm

Storlek

MÅTT
Bredd: ung. 22 cm
Längd: ung.160 cm

Mönsterinformation
Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/lang-scarf

Scarfen stickas i mörk färg på 2 stickor
och i ljus färg på 2 stickor.
Först ökas i ena sidan tills mitten sen
minskas i samma sida. Slutligen stickas
I-snodd runtom scarfen.
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Mönster
Lägg upp 3 maskor i färg 05 och sticka 1 varv räta.
Byt till färg 23 och sticka 2 varv räta.
Hädanefter sticka ränder med ökning i slutet av första varvet:
1. varv: I färg 05 sticka räta tills det återstår 1 maska, sticka 1m framifrån och 1m bakifrån
i sista maskan = 1 m ökat = 4 maskor totalt.
2. varv: I färg 05 sticka räta varvet ut
3. varv: I färg 23 sticka räta varvet ut.
4. varv: I färg 23 sticka räta varvet ut.
5. varv: I färg 05 sticka räta varvet ut
6. varv: I färg 05 sticka räta varvet ut.
7. varv: I färg 23 sticka räta varvet ut.
8. varv: I färg 23 sticka räta varvet ut
Upprepa de 8 varven.
Fortsätt ökningarna på var 8:e varv tills det har gått åt ung. 25 g av varje färg.
Sticka 2 extra varv i en av färgerna för att markera mitten av scarfen.
Härefter fortsätts det med ränder och minskningar i samma sida som ökningarna:
Sticka räta m, tills det är 2 maskor kvar, sticka 2 räta tillsammans = 1 minskad maska.
Sticka 7 räta varv med ränder.
Upprepa dessa 8 varv.
Minska tills det återstår 3 maskor. Sticka 2 varv räta. Maska av.
I-snodd kant i färg 05
Sneda sidor
Med rundsticka plocka upp maskor från rätsidan längs med de 2 sneda sidorna. Klipp
garnet. Flytta maskorna till motsatta spets och sticka sen från rätsidan.
Med stickuppläggning lägg upp 3 maskor.
*Sticka 2 räta, sticka 2 maskor vriden räta tillsammans (1 maska från höger sticka och 1
maska från vänster sticka), sätt tillbaka 3 maskor på vänster sticka*; upprepa *-* tills alla
maskor på stickan är färdigstickade. Låt de 3 maskorna vila på en tråd.
OBS! Dra åt garnet lite före den första maskan stickas.
Rak sida
Med rundsticka plocka upp maskor från rätsida längs med den raka sidan. Klipp garnet.
Flytta maskorna till motsatta spets och sticka sen från rätsidan.
Flytta över de 3 maskorna i ljus färg på vänster sticka.
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*Sticka 2 räta, sticka 2 maskor räta tillsammans, flytta tillbaka 3 maskor på vänster sticka*;
Upprepa *-* tills alla maskor på stickan är färdigstickade.
Sy ihop kanten i hörnet med maskstygn.
Finish
Pressa plagget och kanten.

Mycket nöje!
#hobbiidesign #windscarf
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