
Hayfield Spirit DK

Produktkod: 8039



PULSVÄRMARE

Storlek: kvinna
Garnåtgång: Hayfield Spirit dk fg 402 1 ny á 100 gr
Stickor: nr 4 och 3,5mm, eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet
Stickfasthet: 20 m och 36 varv i “rynkstickning”  = 10 cm

Vänster hand
Lägg upp 46 m på stickor nr 3½
Varv 1. *2rm, 2am*, upprepa *-* tills 2 m återstår, 2rm
Varv 2. 2am, *2rm, 2am*, upprepa *-* till varvets slut.
Varv 1 och 2 = resårstickning. Fortsätt i resårstickning tills arb  mäter 7 cm. Avsluta
med ett rätsides varv
Nästa varv. 4am, 2am tills, (4am, 2am tills) upprepa (-) 6 ggr, 4am. 39 m
Byt till stickor nr 4
Varv 1. Rm
Varv 2. Am
Varv 3. 1rm, *1am, 1rm*, upprepa *-* till varvets slut.
Varv 4. *1am, 1rm som stickas i maskan från varvet under*, upprepa *-* tills 1 m
återstår, 1am
Varv 1-4 bildar mönstret. Sticka tills arbetet mäter 14 cm, avsluta med ett avigsides varv
Nästa varv. Mönster i 12 m, maska av 7 m, mönster till varvets slut.
Nästa varv. Mönster i 20 m, lägg upp 7 m, mönster till varvets slut.
Fortsätt tills arbetet mäter 20 cm och avsluta med ett avigsides varv.
Byt till stickor nr 3
Nästa varv. Rm.
Sticka ytterligare 2 v i rätstickning och maska därefter av rät.

Höger hand
Sticka som vänster hand fram till **
Nästa varv. Mönster i 20 m. Maska av 7 m mönster till varvets slut.
Nästa varv. Mönster i 12 m. Lägg upp 7 m, mönster till varvets slut.
Fortsätt som vä hand från *** till ***.

Sy ihop sidorna, tack med fuktig duk och låt torka. Se banderoll för skötselråd.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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