STICKMÖNSTER

Amalie
Kjol
Design: Irene Rasch | Hobbii Design
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MATERIAL

STORLEK

Rundsticka 3 mm/ 60 eller 80 cm
Maskmarkörer
Resår till midjan, 30 mm bred

MÅTT

3 (3, 3, 4, 4) nystanTwister Solid, färg 108

GARNKVALITET
Twister Solid, Hobbii
55% bomull, 45% akryl/
100 g = 400 meter

STICKFASTHET
26 maskor och 38 varv slätstickning på 10
cm på sticka 3 mm

XS (S, M, L, XL)

Höft, omkrets: 60 (70, 80, 92, 102) cm
Längd: ca. 80 cm

MÖNSTERFORMATION
Kjolen stickas i ribbstickning, nerifrån och
upp.
Det är en 30 cm slits i var sida. Fram till
slitsen stickas fram- och bakstycke var för sig,
fram och tillbaka. Det stickas 30 cm på varje
del (slitsarna). Härefter samlas arbetets delar
och det stickas runt. Linningen stickas i
slätstickning och viks ner i midjan så att en
resår kan dras igenom.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER
#hobbiidesign #hobbiiamalie

KÖP GARNET HÄR
http://shop.hobbii.se/amalie-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

FRAMSTYCKE
Lägg upp 90 (106, 122, 138, 154) maskor på rundsticka 3 mm och sticka ribbstickning fram
och tillbaka.
1.a varvet, avigsida: 1 avig löst av med garnet framför stickan, 1 avig, * 2 rät, 2 avig*,
upprepa * - * varvet ut.
2.a varvet, rätsida: 1 rät löst av med garnet bakom stickan, 1 rät, * 2 avig, 2 rät*, upprepa * * varvet ut.
Upprepa varv 1 och 2 tills arbetet mäter 30 cm.
Sluta med ett avigsida varv.
Låt arbetet vila.

BAKSTYCKE
Sticka en del till likadant.
Framstycke och bakstycke samlas nu och det fortsätts med ribbstickning runt på rundsticka,
så som maskorna visar. Sätt en markör i var sida mellan de 4 rätmaskorna.
*Sticka fram till 1 maska före en markör, 2 rät tillsammans*, upprepa * - * ytterligare 1 gång
= minskat 2 maskor.
Sticka 9 varv som maskorna visar.
Upprepa varvet med minskningarna, så det är 2 räta m i var sida.
Sätt en markör i var sida mellan de 2 rätmaskorna.
Fortsätt i ribbstickning tills arbetet mäter 62 cm.
Minskningar
Härefter minskas det efter varje ca 1,5 cm totalt 10 gånger så här:
Minsknings-varv: *Sticka fram till 1 maska för en markör, 2 maskor tillsammans*, upprepa *
- * ytterligare 1 gång = minskat 2 masker.
Sticka 6 varv som maskorna visar ( = 160 (192, 224, 256, 288) maskor)
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Midja, resårkanal
Sticka 3 cm slätstickning.
NB prova, om bredden passar till resåren.
Sticka 1 varv avigt till vik-kant.
Sticka 3 cm slätstickning.
Avmaska.

MONTERING
Vik delen i midjan till resåren i avig kanten, och sy fast den på avigsidan, så att det bildas en
resårkanal, låt en bit vara öppen så att du kan trä resåren igenom.
Klipp till en bit resår som passar till din midja.
Dra resåren genom kanalen och sy ihop den.
Sy ihop öppningen på kanalen på avigsidan.
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