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BARNPONCHO MED LUVA

Best. nr: 22310-106 Garn: Lene 100% polyester från Falkgarn
Garn: Lene, 102 Vinröd
Garnåtgång: 3 nystan (alla storlekar)
Storlek: 1 år (2 år) 4 år (6 år)

Stickor: Rundstickor 8 mm 60 cm
- virknål 10 mm till knytband

BESKRIVNING
MASKTÄTHET
11 m X 15 v = 10 cm
Rätstickning (fram och tillbaka på st): maskorna
stickas räta på varje varv. Moss-stickning: varv 1: *
1 rm, 1 am *, upprepa *-*. Varv 2: rm över am och
am över rm.

Sticka 1 v räta på avigsidan.
Sticka slätstickning fram och tillbaka med 3 m
rätstickning i varje sida mot mitt fram samtidigt
på varv 1 från rätsidan ökas det så här: öka efter
1:a mark, före 2:a mark, efter 3:e mark och före
4:e mark (= 4 ökningar) .
Upprepa ökningarna vartannat v totalt 16 (18) 19
(21) ggr till = 98 (108) 114 (122) m.

Upprepa varv 2.

ÖKNINGAR
Tag upp tråden mellan 2 maskor, sätt den på
vänster sticka på nästa v stickas den vriden rät dvs
i bakre maskbågen.

Samtidigt när arbetet mäter 6 (7) 8 (9) cm stickas
det vidare på rundst i slätstickning - de 6 m mitt
fram stickas avigt på varv 1, sedan i slätstickning.

Läs igenom hela beskrivningen innan du börjar!

När alla ökningar är färdiga stickas det 1 v
slätstickning över alla m.

Arbetet stickas uppifrån och nedåt. Börja med
luvan. Lägg upp 37 (39) 41 (45) m på rundst 8
mm med Lene.
Sticka moss-stickning enligt ovan - fram och
tillbaka på st. med 3 m rätst - se förkl ovan - i
varje sida.
När arbetet mäter 19 (21) 23 (25) cm stickas det 1
v räta från rätsidan samtidigt som det minskas 3 (3)
3 (7) m jämt fördelat (minska inte de 3 rätstickade
maskorna i sidorna) = 34 (36) 38 (38) m.
Sätt 4 markeringar i arbetet så här - från rätsidan:
1:a mark efter 4 m, 2:a mark efter 13 (14) 15 (15)
m. 3:e mark efter 21 (22) 23 (23) m och 4:e mark
efter 30 (32) 34 (34) m.

Därefter stickas det moss-stickning runt över alla
m i 4-4-5 (5–6) cm. Sticka 1 v slätstickning innan
det avmaskas löst.

MONTERING
Sy ihop luvan överst - sy kant i kant så att det inte
blir en tjock söm.

KNYTBAND
Virka en lm - snodd på ca 1 meter med 2
garntrådar och virknål 10mm. Trä bandet upp
och ned ungefär mellan varje m i varvet efter det
rätstickade v nederst på luvan. Knyt en knut i
varje ände.
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