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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Förkortningar:
st=sticka
m=maska
ggr=gånger
r=rät
a=avig
v=varv
avm=avmaska 

Masktäthet:
ca 9m mönsterstickning på stickor 12= 10 
cm. 

Pläden stickas fram och tillbaka på rund-
sticka.

OBS: Kontrollera masktätheten noga. Stickar 
du för fast, byt till grövre sticka. Stickar du för 
löst, byt till en finare sticka. 

Lägg upp 113 m och st 9 rv 
Därefter mönsterstickning:
Varv 1 (rätsida)
St 6 rm ( =kanten)*st 1 rm, lägg tråden 
framför arb, lyft följande m i den bakre 
maskbågen över t hö sticka. Lägg tillbaka 
tråden på baksidan*. Upprepa *-* tills det 
återstår 7 m, st 1 rm 
samt de 6 sista m räta ( = kanten)

V 2 (avigsida)
6 rm, alla följande m stickas aviga samt 
avsluta med 6rm. 
V 3 (rätsida)
6 rm *lägg tråden framför arb, lyft följande m 
i den bakre maskbågen över t hö sticka. Lägg 
tillbaka tråden på baksidan, 1 rm* upprepa *-* 
tills det återstår 7 m
Lägg tråden framför arb, lyft följande m i 
den bakre maskbågen över t hö sticka. Lägg 
tillbaka tråden på baksidan, st de 6 sista m 
räta.
V 4 (avigsida)
6 rm, alla följande m stickas aviga samt 
avsluta med 6rm.

Upprepa dessa 4 v till arbetet mäter ca 
173 cm. Sticka 9 v med rm med början på 
avigsidan. Därefter avsluta med att sticka ett 
v rm samtidigt som alla m avm.
Tips. Vid fästning av trådändar; dela på 
tråden och fäst var del för sig med maskstygn 
så stygnen blir osynliga. Då blir pläden 
vändbar.

Pläd   670-05

Garn: Alma
Garnåtgång: 19 nystan
Storlek: ca 130x180 cm
Stickor: Rundsticka nr 12, 120 cm
Mönsterdesign: Helene Damsö
 

80% acryl 20 % alpacka
75m/nystan = 100 m

Kopiering förbjuden! All kopiering, tryckning, duplicering av denna beskrivning är 
förbjuden enligt lagen om upphovsrätt. Överträdelse beivras. Copyrigth Marks & Kattens AB.


