BARNHALSDUK
& TUMVANTAR
STORLEK

Best. nr 23401-102

6-8 (10 -12) år

Garn: Samira från Falkgarn
70 % akryl, 30 % polyamid

GARNÅTGÅNG:

Helt set: 1 n i resp färg: 205, 203

STICKOR: 			
STRUMPSTICKOR:

9 mm (halsduk)
4,5 - 5 mm (vantar

BARNHALSDUK 				
& TUMVANTAR
GARN: Samira 100 g från Falkgarn AB
MASKTÄTHET: 		

Best. nr 23401-102

hCHL

			

18,5 m och 12 v resårstickning med st 9 = 10 x 10 cm. 18 m och 20 v slätstickning med
st 4,5 -5 mm = 10 x 10 cm. OBS! Kontrollera stickfastheten noga. Stickar du för fast, byt
till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte stickfastheten får
arbetet fel mått och angiven garnåtgång kan ändras.

KANTMASKOR		
			

I början av varvet: Stickas rät i bakre maskbågen
I slutet av varvet: Lyfts avigt med garnet framför arbetet

RANDNING		

X 18 v orange, 18 v turkos X upprepa X X 6 ggr

			

Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

STICKBESKRIVNING:
HALSDUK: Lägg med st 9 och orange upp 27 m och sticka resår X 1 am, 1 rm X upprepa X X innanför 1
kantm i var sida som stickas enligt förklaring. Efter 1 v randas enligt förklaring. Efter avslutad randning. Maska
av i resår. Fransar: Klipp 5 trådar ca 50 cm långa = 1 grupp och knyt i dem vid resp färg, 7 grupper per sida.
Klipp rent.
VANTAR:
Höger vante: lägg med strumpstickor 4,5-5 upp 36 (38) m och fördela m på 4 strumpstickor med 9 (9) m på
1:a och 3:e stickan och 9 (10) m på 2:a och 4:e stickan. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 16 (20) v. Nu stickas
runt slätstickning = alla v räta. När slätstickningen mäter 5,5 (6,5) cm stickas för tummen: sticka in en avvikande färg över de 4 (5) första m, sätt tillbaka m på vänster sticka och sticka som tidigare. När slätst mäter
12,5 (14,5) cm görs 1 intvarv enl följ på den 1:a och 3:e stickan: sticka 1 rm, 2 m tillsammans rätt, sticka rest m
på stickan. På den 2:a och 4:e stickan: sticka tills 3 m återstår, 2 m tillsammans rätt i bakre maskbågen, 1 rm.
Upprepa detta minskningsvarv vartannat v 3 (4) ggr och på varje v tills det återstår 10 (8) m på stickan. Tag
av garnet och drag det genom de återstående m och fäst. Tummen: Drag ut den instickade tråden och
fördela de 8 (10) m samt en upplockad m i var sida på 3 strumpstickor 4,5-5. Sticka slätstickning i 4,5 (5) cm.
Sticka tillsammans 2 m v ut. Tag av garnet och trä det genom de återstående m och fäst.
Vänster vante: stickas lika höger men markeringen görs över 4:e och stickans 4 (5) sista m.

Design och beskrivning Katarina Segerbrand

