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Storlek: Dam, One Size
Mått: Längd sida - 95 cm, längd fram - 78 cm, längd bak - 86 cm, ärmhål - 28 cm.
Garnåtgång:
Alma nr 92 - 9 nystan á 100 gram
		
Alma nr 93 - 2 nystan
		
Alma nr 90 - 1 nystan
Stickor: Stickor nr 12,0 och Rundstickor nr 12,0
Virknål: nr 7,0
Design: ” Lappjäntans Syateljé ”, Margita Thörnström
Förklaringar:
S = Smygmaska
fm = fast maska
lm = luftmaska
V = Varv
m = maska
öhpt = lyft 1 m, sticka 2 m tillsammans, drag den lyfta m över
Framstycket:
Lägg upp 80 m på stickor nr 12 och sticka slätstickning i 4 cm. Nu minskas det 1m i var sida innanför 2 m var 6:e varv hela arbetet igenom. Vid 35
cm avmaskas det 1m i var sida för ärmhålet. När ärmhålet mäter 28 cm ökas det 1m. OBS! mät från ärmhålets minskning.
Sticka 4v slätstickning. Nu börjar man Raglan minskning, (58 m). OBS! Glöm inte minskningarna i sidan
Sticka 15 m, 1 öhpt, 11 m, 1 öhpt, 11 m, 1 öhpt, 15 m. Sticka 3 v. Gör Raglan ihoptagningen 2 ggr till ovanför varandra. Nu minskas för halsen, de
mittersta 14 m sticka var sida för sig. Gör ytterligare avmaskning för halsen 1 m 7ggr och glöm inte att det blir 1 Raglan i var sida. Maska av de 3 m
som blir kvar. Sticka den andra sidan lika.
Bakstycket:
Lägg upp och sticka lika som framstycket tills Raglanen börjar. Gör samma Raglan avmaskning men inte den på mitten. Glöm inte sidornas avmaskning genom hela arbetet. Gör 7 Raglan, maska av för halsen de 10 mittersta maskorna. Sticka var sida för sig. Maska av ytterligare 3m, sen de sista
2m.
Montering:
Spänn ut delarna efter måtten och lägg fuktiga dukar på. Låt torka. Sy ihop Ponchon med maskstygn. Virka 1v runt ärmhålet med mönsterfärg nr 90.
Fäst garnet.
(Vill man inte ha huvan, virka 1 varv fm runt halshålet och fäst tråden.)
Huvan: Plocka upp 68 m på rundsticka nr 12 och mönster färg nr 93. Sticka slätstickning i 22 v eller 19 cm. Sticka 30 m, sticka 2 m tillsammans,
sticka 6 m, sticka 2 m tillsammans, sticka 30 m. Sticka denna minskning tills arbetet mäter 30 cm. Maska av 30 m. Gör 2 öhpt, minska de 30 m som
är kvar. Sy ihop huvan med maskstygn. Virka ett v med mönsterfärg nr 90. Fäst alla trådar.
Virkade bollar:
Lägg upp 2 lm löst med virknål nr 7. Gör 5 lm i 1:a lm. Tag ihop till en ring med 1 sm. Virka 2 fm i varje lm 10 st. (OBS! Ett tips är att stoppa in garnändan i bollen som lite fyllning. ) Virka ihop 2 lm tillsammans. 5 m, virka de sista till en liten boll, virka 3 lm, tag av garnet men inte för kort, lämna
denna boll. Gör 7 bollar till i färg 92 och 8 bollar i färg 90.
Tag nu en boll och fäst den i botten på en annan boll, fäst en till i nästa boll o.s.v. med 4 bollar. Fäst dessa i ponchons sidor i nederkanten. Det blir 2
bollar á 4 bollar på, i varje färg. Sy på dem så att det blir en färg i var sida. Fästa alla trådar.

