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MATERIAL

STORLEK

Rundsticka 80 cm/ 3 mm, 4 mm och 5 mm
Maskmarkörer
Resår 30 mm bred till linning

MÅTT

2 (2, 2, 2, 2) nystan Twister, färg 36

GARNKVALITET
Twister, Hobbii
55% Cotton, 45% Acrylic/
250 g = 1000 meter

STICKFASTHET
27 maskor och 39 varv på 10 cm
på sticka 3 mm

S (M, L, XL, XXL)

Höft, omkrets: 94 (100, 106, 112, 118) cm
Längd: ca 62 cm

MÖNSTERFORMATION
Kjolen stickas i slätstickning uppifrån och ner.
Det börjas med rundsticka 3 mm, det stickas
ett varv med ökningar, på del 2 fortsätts det
med rundsticka 4 mm. Detta upprepas på
den sista delen som stickas på rundsticka 5
mm. Det avslutas med rätstickning.
Det är tillräckligt med garn för att sticka en
längre kjol i de flesta storlekar.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiilaudy

KÖP GARNET HÄR
http://shop.hobbii.se/laudy-kjol

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Mönster

LINNING, RESÅRKANAL
Börja på det första nystanet med den ljusa färgen. Klipp av 3-4 meter garn till att sy ihop
linningen med.
Lägg upp 224 (243, 260, 275, 286) maskor på rundsticka 3 mm. Samla ihop varvet och sticka
runt.
Sticka 3 cm slätstickning.
NB prova om bredden passar till resåren
Sticka 1 varv avigt till vik-kant.
Sticka 3 cm slätstickning.

KJOL
Första delen
Fortsätt i slätstickning på rundsticka 3 mm.
Sticka 1 varv.
Öknings-varv
Sticka *8 (9, 10, 11, 11) rät, öka 1 maska (sticka upp länken vriden rät)*, upprepa * - * varvet
ut = 28 (27, 26, 25, 26) ökade maskor = 252 (270, 286, 300, 312) maskor totalt.
Sticka tills första delen mäter 15 cm mätt från vik-kanten, och på sista varvet ökas det
4 (0, 0, 4, 0) maskor jämnt fördelat = 256 (270, 286, 304, 312) maskor.
Sticka 1 varv avigt.
Andra delen
Byta till rundsticka 4 mm och fortsätt i slätstickning.
Öknings-varv
Sticka 0 (6, 6, 0, 0) rät, *4 rät, öka 1 maska (sticka upp länken vriden rät)*, upprepa * - *
varvet ut = 64 (66, 70, 76, 78) ökade maskor = 320 (336, 356, 380, 390) maskor totalt.
Sticka tills andra delen mäter 20 cm.
Sticka 1 varv avigt.

Laudy | No. 2004-212-4939 | © Hobbii 2021 | 3

Tredje delen
Byta till rundsticka 4 mm och fortsätt i slätstickning.
Öknings-varv
Sticka 0 (0, 0, 0, 6) rät, *4 rät, öka 1 maska (sticka upp länken vriden rät)*, upprepa * - *
varvet ut = 80 (84, 89, 95, 96) ökade maskor = 400 (420, 445, 475, 486) maskor totalt.
Sticka tills tredje delen mäter ca 26 cm.
NB När det bytas till det andra nystanet så börja med den mörka färgen.

KANT
Sticka 1 varv avigt, 1 varv rät och 1 varv avigt.
Avmaska löst.

MONTERING
Klipp en bit resår som passar till linningen. Sy ihop den så den bildar en ring.
Vik ner linningen på avigsidan vid vik-kanten, sy fast den med resåren inuti.
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