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PANNBAND OCH LOOP I BLÄNDA

REFLEXGARN

Best. nr: 23053-112 Garn: Blända 50 g 25 % Ull 60 % Akryl 15 % Reflextråd
Mått Halsduk: 23 x 130 cm
Stickor: 8 mm (pannband)
8 mm (Halsduk/Loop)
Virknål: 8 mm (Halsduk/Loop)

Garnåtgång:
Halsduk/Loop: 4 n (halsduken väger 190 gr) fg: Blå
Pannband: 2 n (pannbandet väger 58 g) fg: Blå
Helt set: 6 n fg: Blå

BESKRIVNING
OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast byt
till grövre stickor. Stickar du för löst byt till tunnare stickor.
Stämmer inte masktätheten får plagget fel storlek och
angiven garnåtgång kan ändras.

PANNBAND - HALSDUK/LOOP
Den yttersta m stickas enligt följande:
I början av v: stickas rät i bakre maskbågen
I slutet av v: lyft 1 m avigt med garnet framför arbetet

VIRKFÖRKLARINGAR:
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, drag garnet
genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m på
nålen.

PANNBAND
Lägg med st 8 upp 22 m och sticka resår 1 am, 1 rm utom
på den yttersta m i var sida som stickas enligt förklaring.
När arbetet mäter ca 24 cm. Nu stickas flätvridningen enligt
förklaring som Stickas innanför 2 m i var sida.

FLÄTA
Sätt 6 m på hjälpsticka framför arbetet
Sätt 6 m på hjälpsticka bakom arbetet
Sticka 6 m resår, sticka de 6 m på hjälpstickan framför
arbetet i resår
Sticka de 6 m på hjälpsticka bakom arbetet i resår
Avsluta med 24 cm resår som tidigare. Maska av.

MONTERING
Sy ihop baktill med smygstygn.

HALSDUK/LOOP
Lägg med st 8 upp 28 m och sticka resår enligt följande: 1
kantm X 1 am, 1 rm X 1 kantm. När arbetet mäter 130 cm.
Maska av i resår

MONTERING
Virka ihop uppläggningsvarvet med avmaskningsvarvet med
fm jämt fördelat.
Vira loopen 2 varv runt halsen.
Beskrivning: Katarina Segerbrand

FALKGARN

