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Mohair No 1, Stardust,
Glitz

Mössa ( Passaralla ) & Trekants schal
Garnåtgång: 5 nystan Lowisa nr 303, 1 nystan Lowisa nr 236, 1 nystan Stardust nr 01,
1 nystan Mohair No 1 nr 900, 1 nystan Glitz nr 103
Stickor: Rundsticka nr 5,0 80 cm till mössa, Stickor nr 12,0 till schalen.
Design och Beskrivning: Lillebil Falkenström www.sjobotten.se
Mössa:
Storlek: One size
Omkrets: ca 56/58 cm
Lägg upp 64 m med Lowisa nr 303 och Mohair No 1 tillsammans. Sticka slätstickning i 10 varv. Nu blandar du in andra färger,(
Lowisa 236, Stardust och Glitz) och stickar 4 v avigt = ÅS. ( När su stickar ÅS blandar du in de andra färgerna men inte vid DAL)
Lämna ca 20 cm hängande, för att sedan göra flätor. Dra till lite hårt så att inte hål bildas vid varje byte innan du gör flätor.
Därefter 4 v slätstickning = DAL och då bara grundgarnet. Upprepa ÅS, DAL, ÅS. Du ska ha 3 ÅSAR och 2 DALAR. Sticka sedan
slätstickning i 4 v med grundgarnet. Gör ihoptagning enligt följande: Sticka 2 tills, 14 m, 2 tills, 14 m, 2 tills, 14 m, 2 tills, 14 m. 1
v utan ihoptagningar. Forstätt sedan ihoptagningarna varje v men minska 1 m emellan för varje v. Alltså 13, 12, 11 osv. När du har 2
emellan, sticka ihop alla 2 och 2. Tag av garnet. Lämna ca 25 cm ända av garnet till att fläta. Ta en stoppnål och sy i av övriga effektgarner + lite mer av grundgarnet, så blir det en lagom tjock fläta som avslutning.
Trekantsschal:
Lägg upp 3 m med stickor nr 12,0 ( Tips! rundsticka är bra, maskorna hänger kvar lite bättre) med 2 trådar av Lowisa 303, 1 tråd av
Mohair No 1, och 1 tråd av Glitz. Sticka rätstickning hela schalen. Efter 2 varv ökar du 1 m i slutet av varje varv.
Nu är det meningen att allt garn skall gå åt. Det enda som blir över är Glitz.
Efter ca 13 v plockar du även i Stardust och Lowisa 236. Låt långa ändar hänga vid garnbyte, för att brukas till flätor (ca 20-25 cm).
Börja med mer garn i ena sidan och sluta efter 3 varv i andra sida , efter ca 11 v, gör samma sak (blanda in Lowisa 236 + Stardust).
Sticka ytterligare 11 v, öka 10 m i slutet, sticka tillbaka, öka 10 m i andra ändan. Ta med Stardust + Lowisa 236 sista varvet och maska
av väldigt löst, annars blir inte schalen tänjbar vid halsen. Allt garn som du har kvar använder du till att göra flätor av på 7 ställen.
Lycka Till!
Längd: ca 152 cm
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