Liten sommarväska

Design: Katrina Eriksson Lidén, @designkatrina, www.designkatrina.se
Garn och åtgång: ca 100 gr Julie, Falkgarn i tre färger:
Färg A - 48 gr - plommon nr 17
Färg B - 24 gr - blyertsgrå nr 12
Färg C - 28 gr - vit nr 11
Stickfasthet (inte viktigt): 18 m = 10 cm på 3,5 mm stickor om man stickar löst.
Mått: ca 25 cm bred, 27 cm hög / sida.
Tillbehör: 3,5 mm rundsticka eller strumpstickor, en extra sticka eller virknål, stoppnål, sax.

Förkortningar och förklaringar
* * - de m inom **
m - maska/maskor
upprepas
am - avig maska
st - sticka
rm - rät maska
v - varv
arb - arbetet
vridet omslag - håll stickan
i h. hand, vrid garnet runt
enl - enligt
tummen och lägg upp den
ggr - gång/gånger
vriden på stickan
Struktur:
Varv 1: räta maskor
Varv 2: aviga maskor
Varv 3: räta maskor
Varv 4 - 8: 5 v av *1rm, 1am* v ut
Varv 9: räta maskor
Varv 10: aviga maskor
Upprepa v 1 - 10 i hela arb.
Mönster
Lägg upp 90 m med färg A och slut arb till en ring. Arb stickas runt, uppifrån och ner. St 1 v rät,
1 v avigt, följ sedan strukturen ovan 1 ggr.
Handtag - Varv 1: st 15 rm, maska av 15 rm, st 30 rm, maska av 15 rm, st 15 rm.
Varv 2: st 15 am, lägg upp 15 nya m med vridet omslag, st 30 am, lägg upp 15 nya m med vridet
omslag, st 15 am. Fortsätt sticka struktur till v 10. Byt till färg B och sticka struktur 2 ggr. Byt till
färg C och sticka struktur 2 ggr. Byt till färg A och sticka struktur 1 ggr, sen v. 1 och 2.
Botten - Varv 3, avmaska såhär: st 43 rm, maska av 49 m (varav 2 m på nya varvet). St de
resterande 41 m enl. v 4 - 8 på strukturen: *1 rm, 1 am* till sista m, 1 rm, vänd. Därefter rm på
rm och am på am fram och tillbaka i totalt 5 v. Maska av alla maskor.
Vänd hela arb till baksidan, sy eller virka ihop botten: från kortsidan, långsidan, till kortsidan.
Fäst alla trådar.
Kanter: Handsy en kant i toppen av väskan och i handtagen med filtstygn/ langettstygn, ett
stygn/maska. Fäst trådar.

