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Accessoar-set
Design & beskrivning: Ingrid Åhman
BASKER
Storlek Dam one size
Huvudomkrets 54/56 cm
Rundstickor nr 4 och 5 – 40 cm. Strumpsticka nr 5.
Garnåtgång 1 nystan Mohair No 1 färg 904
Lägg på rundsticka nr 4 upp 90 m. Sticka resårstickning
1 rm 1 am i 5 cm. Byt till rundst. nr 5 och slätstickning
(alla varv räta) sticka 4 varv. Sätt en trådmarkering vid
början av varvet. Öka för kullen: *9 rm öka 1 m* upprepa v ut. Sticka 1 varv på nästa varv stickas *10 rm öka
1 m* upprepa v ut. Sticka 1 varv. Fortsätt att öka så här
med 1 m mer mellan ökningarna tills det finns 17 m
mellan var ökning. Sticka 8 varv. Minska nu för kullen:
*sticka 15 m, 2 m tills framifrån* upprepa v ut. Sticka
1 varv. På nästa varv stickas *14 m 2 m tills framifrån*
sticka 1 varv. Upprepa v ut. Upprepa denna intagning
tills det finns 7 m kvar mellan varje minskning. * sticka
1 varv. Sticka tills m 2 och 2 varvet ut* upprepa * till *
ytterligare 2 ggr. Tag av garnet och träd tråden genom
de återstående m. Drag till och fäst väl.
Halsduk med volang
Längd 180 cm.
Bredd 25 cm
Stickor 5½ och 6½ mm
Garnåtgång 2 nyst Mohair No 1 färg 904
Lägg på st nr 5½ upp 76 m. Lyft sista m och
sticka 1:a m vridet rät hela arbetet. Maskan
är inräknad i diagrammet. Sticka 3 räta varv,
2 varv slätsticknig. Sticka sen mönster enl.
Diagram I, 1 mönsterrapport. Sticka 1 v avigt.
På nästa varv stickas m ihop 2 och 2 = 38 m
kvar. Byt till st nr 6½ och slätstickning med
hålmönster enl. Diagram II. När arbetet mäter
ca 174 cm, byt till st nr 5½. Öka nu 1 m i varje
m = 76 m på stickan. Sticka sen enl. Diagram
III, 1 mönsterrapport. Sticka 2 varv slätstickning,
3 räta varv. Maska av.

Pulsvärmare med
spetsmönster och volangkrage
Storlek Dam one size.
Stickor 4 och 5 mm
Garnåtgång 1 nyst Mohair No 1 färg 904
Höger pulsvärmare: Lägg på st nr 5 upp 50 m. Sticka
3 v räta, sticka mönster enl. Diagram I. Sticka 1 v avigt.
Byt till st nr 4 och resår 1 rm 1 am i 4 cm och minska på
1:a varvet 10 m. Byt till st 5. Sticka 6 varv slätstickning.
På nästa varv stickas 24 m slätstickning, mönster enl.
Diagram IV och resten av m i slätstickning. Sticka 4 cm
slätstickning, 4 räta varv. Maska av. Sy sidsömmen, men
lämna öppet för tummen 3 cm, ca 7 cm från ovankanten.
Vänster pulsvärmare: stickas lika höger pulsvärmare
men åt motsatt håll.

