teetee Rainbow mohair

Produktkod: RAI03

Schal

Modell: Tekstiiliteollisuus Oy
Storlek: 68 x 210 cm
Garnåtgång: teetee Rainbow mohair (150 g/ ca 500m) 150 g fg 06
Stickor: 5-6 mm eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet
Stickfasthet: 20-18 m ytmönster =10 cm
Mönsterstickning: Rätstickning: sticka alla varv rätt. Slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs.
Strukturmönster: Varv 1: sticka *10 am, 2 rm*, upprepa *-* varvet ut. Varv 2: sticka *2 am, 10 rm*, upprepa *-* varvet
ut. Upprepa varv 1-2 sammanlagt 5 ggr =10 varv.
Sjalen stickas tvärledes från det ena hörnet till det andra. I ena halvan ökas det 1 m i början av varje varv från räts
och i andra halvan minskas det 1 m i början av varje varv från räts.
Gör så här: Lägg upp 3 m. Sticka 1:a varvet rätt från avigs. Sticka 30 varv i rätst och öka samtidigt 1 m i början varje
varv från räts genom att sticka 1:a m rätt genom främre och bakre maskbågen =18 m.
Sticka 10 varv slätst och fortsätt med ökningarna i början av varje varv från räts lika som tidigare = 23 m. Börja med
ytmönster: Gör ökning, sticka 10 am, 2 rm, 10 am. Sticka m som de är på stickan på avigs. Sticka de ökade m avigt
på räts och rätt på avigs tills det har ökats 12 m (=1 rapport ytmönster). När du har stickat sammanlagt 10 varv
ytmönster, fortsätt med att turvis sticka 10 varv slätst och 10 varv ytmönster, tills du har stickat sammanlagt 8 ränder
i slätst och 8 ränder i ytmönster. Sticka ytterligare 10 varv slätst. Den första halvan av sjalen är nu färdig och det
återstår ungefär hälften av garnet. Det stickas nu med den mittersta färgen på nystanet och garnets alla trådar har
samma färg. Fortsätt med ytmönster och slätst i ränder lika som tidigare, men börja nu med minskningarna och
minska alltid 1 m i början av varje varv från räts genom att sticka 2 rm tills. Sticka sammanlagt 8 ränder i både
ytmönster och slätst. Börja därefter med rätst och sticka tills det återstår 3 m på stickan. Maska av de resterande 3
m på en gång. Klipp av och fäst väl garnet.
Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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