Väst i spets

M

Mönsterstickning: ( varv för varv)
1. *2 rm, omsl, öhpt, 4 rm* upprepa varvet ut
2. avigt maskor
3. *3 rm, omsl, öhpt, 3 rm* upprepa varvet ut
4. avigt maskor
5. *4 rm, omsl, öhpt, 2 rm* upprepa varvet ut
6. avigt maskor
7. *5 rm, omsl, öhpt, 1 rm* upprepa varvet ut
8. aviga maskor
9. *6 rm,omsl, öhpt* upprepa varvet ut
10. aviga maskor
11. *4 rm, 2tills, omsl, 2 rm* upprepa varvet ut
12. aviga maskor
13. *3 rm, 2tills, omsl, 3 rm* upprepa varvet ut
14. aviga maskor
15. *2 rm, 2tills, omsl, 4 rm* upprepa varvet ut
16. aviga maskor
17. *1 rm, 2tills, omsl, 5 rm* upprepa varvet ut
18. aviga maskor
19. *2tills, omsl, 6 rm* upprepa varvet ut
20. aviga maskor

Garn: Mohair 1-trådigt, Naturﬁber a/s
Stickor: ett par 4,5 och ett par 3,0
Garnåtgång: knappt 1 hg
Storlek: MEDIUM
m: maska
v: varv
rm: rät maska
am: avig maska
omsl: omslag
2 tills: sticka 2 maskor tillsammans
öhpt: överdragshoptagning
dubbel öhpt: lyft 2 m, sticka 1 rm, dra de två lyfta
maskorna över den stickade
ggr: gånger
*: upprepa det som står mellan två stjärnor.
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lägg upp 80 maskor på stickor 3,0 (((10 x 8)))
sticka 2 rm, 2 am varvet ut
nästa varv 2 am, 2 rm varvet ut
upprepa detta i 5 cm
byt till stickor 4,5
nu övergår du till mönsterstickningen och sticka den 3 gånger (60 varv)
Flytta nu över hälften av maskorna (40st) till en nål och sticka de kvarvarande
(fortfarande mönsterstickning) i 60 varv, lika långt som förra gången.
Byt nu så att den stickade sidan får vila och sticka likadant med dem som satt på nålen.
Flytta nu över alla maskor på samma sticka.
Mönsterstickningen i 3 och en halv rapport ( 70 varv)
Byt tillbaka till stickor 3,0
Gör nu resårstickningen (2 rm, 2 am) i 5 cm precis som i början av stickningen.
Maska av löst.
Vik stycket på mitten och sy ihop på sidorna, sömmen ska vara ca 20 cm så att det blir
stora ärmhål.
Fäst alla trådar.
Lycka till!
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