Diagonal filt

Storlek: One Size, med möjlighet att sticka en mindre eller större filt.
Garn och åtgång: 300 gr/ 3 nystan Tone från Falkgarn
Stickfasthet: 18 m och 36 v i rätstickning, med 5 mm stickor, före tvätt/användning.
Mått: ca 65 * 95 cm efter tvätt/användning (väldigt elastisk).
Tillbehör: Rundsticka eller långa stickor 5 mm, stoppnål, sax.
Beskrivning: Mönstret är indelad i tre delar, använd ett nystan per del. Alternativt välj själv
att minska eller lägga till fler nystan för en mindre eller större filt, ex. två eller flera
nystan/del. Obs! Byt inte tråd mitt i ett varv! Hela arbetet stickas fram och tillbaka i
rätstickning.

1 – Diagonal filt

Förkortningar
2 rm i bmb - 2 räta maskor i bakre
maskbågen
arb - arbetet
m - maskor
pm - placera markör

rm – rät/a maska/or
st - sticka
v - varv
ö1r - öka 1 rät, genom att lyfta upp tråden
mellan maskorna och sticka den vriden

Mönster
Del 1: ökning
Lägg upp 3 m, rm v ut, vänd.
V 1: 1 rm, ö1r, rm v ut, vänd.
Upprepa v 1 till nystanet tar slut eller valfri längd.

Del 2: minska och öka
Nu finns ca 148 m, antalet kommer att vara detsamma i
del 2 (efter att båda varven är stickade). Fortsätt st med
nästa nystan.
V 1: pm i sidan, 1 rm, 2 rm i bmb, rm v ut, vänd. (Markören
hjälper till att komma ihåg vilken sida man minskar på)
V 2: 1 rm, ö1r, rm v ut, vänd.
Upprepa v 1 - 2 till nystanet tar slut eller valfri längd,
avsluta på v 1.

Del 3: minska
Fortsätt st med nästa nystan.
V 1: 1 rm, 2 rm i bmb, rm v ut, vänd.
Upprepa v 1 till det finns 4 m kvar.
Nästa v: 1rm, 2 rm i bmb, 1 rm samtidigt som man maskar av de tre m.
Fäst alla trådar, vid behov tvätta och plantorka. Filten blir mjuk och elastisk.
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