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Halsband

Längd ca : 34 cm
Garnåtgång: ca 7 gram
Virknål: Nr 3½ mm
Tillbehör: 1 stor tryck knapp eller 2 små. Ev. 2 st strassknappar.
Mät omketsen på halsen. Lägg upp en lm-kedja som motsvarar omkretsen (ska vara delbart med 3). Virka stolpar med
nertag i 4:e lm från nålen.
V1: Virka 1 st i var m v ut.
V2: 5 lm (= 1.a st + 2 lm) * hoppa över 2 st, 1 st 2 lm* upprepa *-* v ut.
V3: 3 lm * 1 st i nästa m* upprepa *-* v ut.
Tag av garnet och fäst. Sy på tryckknappar. Sy ev. å knappar.

Ribbstickad halsduk

(vit)
Bredd: ca 5½ cm
Längd: ca 150 cm utan frans
Stickor: 6 mm
Garnåtgång: 2 nystan á 25 gram
Klipp först 40 trådar ca. 30 cm långa och spara till fransar. OBS. knyt en knut i var ände så pärlan inte ramlar av.
Lägg upp 20 m. Sticka resår 1 rm, 1 am i 150 cm. Maska av.
Tag av garnet och fäst. Tag 2 trådar till var frans och fäst 10 st i var ände på halsduken. Lägg ihop ändarna, vik dem
dubbla och dra trådarna med en virknål från rätan mot avigan, dra ändarna genom den dubbelvikta delen och dra till.

Rätstickad halsduk

(svart)
Bredd: ca 6 cm
Längd: ca 130 cm
Stickor: nr 8
Garnåtgång: 1 nystan á 25 gram
Lägg löst upp 14 m på st nr 8. Sticka rätstickning (alla varv stickas rät) tills det är ca 50 cm kvar av garnet. Maska av
löst.
Fäst trådarna.
Bär gärna halsduken som en slips, med löst knuten knut som sitter ganska lågt.

Resårstickad pulsvärmare

Omkrets: ca 17 cm
Bredd: 7 cm
Garnåtgång: ca 10 gram/styck
Strumpstickor: 4
Lägg upp 30 m, fördela maskorna över 4 strumpstickor. Sticka resår 1rm,1am i 7 cm. Maska av ganska fast i resår.
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