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PULSVÄRMARE & HALSVÄRMARE

Best. nr: 23125-3006 Garn: Sport 70% Ull, 30% Polyamid från Falkgarn Färg: 1016
Pulsvärmare
Storlek: One Size
Garnåtgång: 1 nystan
Mått: Omkrets ca 18 cm – längd ca
18 cm (inkl picotkanten)
Stickor: nr 5
Masktäthet: 18 m x 23 v rätstickning = 10x10 cm

Halsvärmare
Storlek: M (L)
Garnåtgång: 2 nystan
Höjd: ca 40-40 cm
Omkrets: ca 75-88-100 cm på det bredaste stället
Stickor: Rundst (60 cm) nr 5,5
Masktäthet: 16 m 20 v slätstickning

BESKRIVNING
OBS! Byt till grövre eller tunnare stickor om det
behövs för att hålla masktätheten.
Picotkant:
Varv 1 & 2: rm
Varv 3: Sticka rm tills det återstår 4 m, sticka då: 2
m räta tills, 1 omslag, i var och en av de 2 sista m.
Stickas det 2 m = 2 nya m på st.
Varv 4: Lyft första m, 1 rm, drag den lyfta m över,
1 rm, drag den bakersta m på höger st över den
främsta, 2 m är nu minskade, sticka sedan rm
varvet ut. Upprepa varv 1-4.

PULSVÄRMARE
Lägg upp 34 m med stickor nr 5 och sticka rm med
Picotkant över de sista 4 m på v enligt ovan. När
arbetet mäter 18 cm sätts m på en tråd. Sy ihop
uppläggningskanten med maskorna på tråden med 1
stygn i varje. Sticka en likadan pulsvärmare till.

HALSVÄRMARE
Rätst. – runt på rundsticka *1 v rätt och 1 v avigt*,
upprepa *-*

MINSKNING
Minska 1 m genom att sticka 2 m räta tills. Minskas
på växelvis höger och vänster sida av m med markör
i.
Arbetet stickas runt på rundsticka. Lägg löst upp
132 (154) m på rundst nr 5. Sticka 2 v rätst enl.
ovan. Nästa v stickas så här: * sticka diagram 1 (=
15 m), sticka 7 m rätst *, upprepa *-* totalt 6 (7)
ggr = 120 (140) m på st. Sticka diagram 1 färdigt.
Nästa v stickas så här: * sticka diagram 2 (= 13 m),
sticka 7 m rätst *, upprepa *-* totalt 6 (7) ggr. Sätt
1 markör i den fjärde m av de 7 rätst m mellan
varje mönsterrapport = 6 (7) markörer. Fortsätt
med diagram 2 och rätst. När arbetet mäter ca 14
cm - avpassa så att nästa v är ett v med rm i de rätst
partierna, minskas det 1 m på höger sida av alla
markörerna – läs minskningen (= 6 (7) m minskade).
Upprepa minskningen när arb mäter 21, 28 och 35
cm = 96 (112) m. När arb mäter ca 39 (39) cm –
avpassa efter en hel rapport på höjden, stickas det 1
v rätt, 1 v avigt och 1 v rätt. Sedan maskas det av löst
med am.

MÖNSTER
Se diagram 1 och 2.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se

