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Festlinne
Design & beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: S-M-L-XL-XXL
Övervidd: 78-86-96-106-120 cm
Hel längd: 50-52-54-56-58 cm
Garnåtgång: Zindra färg 101 6-6-7-7-7 nystan à 25 gram
Stickor: 3½ och 4 mm
Masktäthet: 22 m och 28 v = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Får du för få m, byt till tunnare stickor. Får
du för många m byt till grövre stickor.
Bakstycke: Lägg på st nr 3½ upp 80-88-98-110-124 m. Sticka 5 varv räta. Byt till st nr 4 och mönsterstickning enl.
diagrammet. När arb. mäter 10 cm ökas 1 m i var sida innanför 1 km. Upprepa denna ökning med 5 cm mellanrum ytterligare 2 ggr = 86-94-104-116-130 m. När arb. mäter 24-25-26-27-28 cm avmaskas i båda sidor på vartannat varv för
ärmhål med: 5,4,3,3,2,1 m - 5,4,3,3,2,1,1 m - 5,4,3,3,2,2,1 m - 5,4,3,3,3,2,2 m - 5,5,4,3,3,2,2 m. Sticka tills arb. mäter
46-48-50-52-54 cm och maska av för nacken de mittersta 22-22-24-26-28 m. Sticka var sida för sig och maska av ytterligare för nacken på vartannat varv med 2,2m- 2,2,1m- 2,2,2m- 2,2,2,1m- 3,3,3,2m. När arb är 50-52-54-56-58 cm
avmaskas axelns maskor. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst. tills arb mäter 32-34-35-36-37 cm. Maska av de 4 mittersta maskorna.
Sticka var sida för sig. Minska på vartannat varv ytterligare 1 m 3 ggr (alla storlekar), 3 m 1-2-2-3-4 ggr, 2 m 3-2-3-3-4
ggr 1 m 1-1-1-0-0 ggr. Sticka tills arbetet mäter 50-52-54-56-58 cm. Mask av axelns m. Den andra sidan stickas lika
men åt motsatt håll.
Montering, hals och ärmkant: Fäst alla trådar och lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop höger
axel.
Plocka på st 3½ upp från rätsidan runt halskanten 1 m i varje maska/varv, hoppa över ca. var 5:e m. Sticka 1 varv räta
m. Maska av. Sy ihop vänster axel. Plocka upp och sticka lika runt ärmkanterna. Sy ihop sidsömmarna.
Virka en blomma och sy fast mitt i V-ringningen fram.
Virkad blomma. Virknål nr 3: Lägg up 4 lm och slut till en ring med 1 sm i 1:a lm.
V1: 3 lm, 24 st om ringen.
V2: *3lm, hoppa över 5 st, 1 sm mellan st på baksidan av 1:a varvets stolpar.* upprepa *-* 3 ggr till, 3 lm 1 fm om 1.a
lmb. = 5 lmb

