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Festcape
Storlek: Dam
Längd ca 32 cm
Vidd nertill ca 130 cm
Vidd hals ca 55 cm
Stickor: Nr 5 och 6 mm, rundsticka 80 cm lång
Garnåtgång: 150 gram färg 958
Masktäthet: 15 m och 18 v spetsstickning = 10 x 10 cm
Kantmaska (km) stickas rät alla varv.
Mosstickning st nr 5: V1: 1rm,1am. V2: am på rm och rm på am. Upprepa dessa 2 varv.
Spetsstickning st nr 6: Mönstret är delbart med 6m + 1m + 2km
Varv 1: 1km *1rm, 1omslag, 1öhpt (överdragshoptagning = lyft 1m, sticka 1m drag den lyfta maskan över den stickade.), 1rm, 2rm tills, 1omslag. Upprepa från * och sluta med 1rm,1km.
V2: 1km, 2am *1omslag, 3am tills, 1omslag, 3am. Upprepa från * och sluta med 1omslag, 3 am
tills, 1omslag, 2am, 1km.
V3: stickas rät.
V4: stickas avigt.
V5: 1km * 1rm, 2 rm tills, 1omslag, 1rm, 1omslag, 1 öhpt. Upprepa från * och sluta med 1rm, 1km.
V6: 1km, 2am tills, *1omslag, 3am, 1omslag, 3am tills. Upprepa från * och sluta med 1omslag,
2am tills, 1km.
V7: Stickas rät
V8: Stickas avigt. Börja om från varv 1.
Sticka fram och tillbaka på rundsticka.
Lägg upp 189 m på st nr 5 och sticka mosstickning i 4 varv. Byt till st nr 6 och spetsstickning. När
arbetet mäter ca. 17 cm och du avslutat v. 4 eller v. 8, stickas resten av arbetet i slätstickning. Nu
ska minskningar göras. Markera med jämna mellanrum 18 maskor på arbetet med markeringsringar eller garn i avvikande färg. Minska genom att sticka ihop 2 m vid varje markering. Sticka 4 varv
slätstickning och upprepa minskningen vid markeringen (det blir 1 m mindre mellan minskningarna
för varje minskning). Sticka 4 varv och upprepa minskningen. Minska sen på vartannat varv tills
det är ca 81 m kvar. När arbetet är ca 30 cm, byt till st nr 5 och sticka mosstickning i 4 varv, Maska
av.
Plocka upp längs framkanterna 1m i varje maska/varv på st nr 5 och sticka mosstickning, minska
ca var 4:e m på 1.a varvet. Sticka 4 varv mosstickning. OBS! På höger sida görs 2 knapphål över
2 m, det översta ca. 1 cm från kanten och nästa med 8 cm mellan. Knapphål maska av 1-2 m (anpassa m efter den knapp som du ska använda) som läggs upp igen på nästa varv.
Fäst alla trådar. Lägg capen under fuktiga dukar och låt torka. Sy i knappar.

