
Sirdar Baby Blossom Chunky

Produktkod: 4676



Tre plädar i Baby Blossom Chunky

Storlek: pläd med slätstickning 91x91 cm, pläd med rätstickning 91x91 cm, pläd med vågmönster 89x91 cm
Garnåtgång: Sirdar Baby Blossom Chunky (100 g / 155 m, 70% akryl, 30% nylon),
5 nystan (fg 355) till pläd med slätstickning, 5 nystan (fg 353) till pläd med
rätstickning, 5 nystan (fg 350) till pläd med vågmönster
Stickor: nr 5½ och 6½, eller de stickor du behöver för att få exakt stickfasthet
Stickfasthet: 14 m och 19 varv slätst på de grövre stickorna =10x10 cm. 14 m och
26 varv rätst på de tunnare stickorna =10x10 cm. 13 m och 24 varv rätst på de
grövre stickorna =10x10 cm. 9 m och 20 varv mönsterst på de grövre stickorna
=5,5x10 cm
Mönsterstickning: Slätstickning: sticka rätt på räts, avigt på avigs. Rätstickning:
sticka alla varv rätt. Vågmönster: sticka enl beskrivning.

Obs. Innan du börjar sticka, nysta upp lite garn från utsidan av nystanet och kolla
om det är gröna eller ljusröda prickar som kommer först. Är det gröna prickar i
garnet först, börja sticka med tråden utifrån nystanet. Om det är ljusröda prickar
som kommer först, nysta om och börja sticka med tråden inifrån nystanet. På det
här sättet kan du vara säker på att ”blommorna” förekommer ovanför ”löven”.

Pläd med slätstickning

Lägg på de tunnare stickorna upp 127 m och sticka 6 varv rätst. Byt till de grövre stickorna. Sticka 4 m i rätst, sticka
slätst till det återstår 4 m på varvet, avsluta med 4 m i rätst. Fortsätt m samma maskfördelning. När arb mäter 88 cm,
sluta med ett varv från avigs och byt till de tunnare stickorna. Sticka 7 varv rätst. Maska av. Spänn upp plagget efter
de angivna måtten, fukta och låt torka.

Pläd med rätstickning

Lägg på de grövre stickorna upp 118 m och börja med rätst. När arb mäter 91 cm, sluta med ett varv från räts och
maska av. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

Pläd med vågmönster

Lägg på de grövre stickorna upp 143 m. Sticka 2 varv rätst. Börja med vågmönster enl följande:
Varv 1: 4 rm, *2 rm tills, 2 rm tills, (1 rm, omsl, 1 rm, omsl, 1 rm) i nästa m, 2 rm tills, 2 rm tills*, upprepa *-* tills det
återstår 4 m på stickan, sticka 4 rm.
Varv 2: 4 rm, sticka avigt tills det återstår 4 m på stickan, 4 rm.
Varv 3: Sticka rätt.
Varv 4: Sticka rätt.
Upprepa varv 1-4. När arb mäter 90 cm, sluta med ett varv från avigs. Sticka 3 varv rätst. Maska av. Spänn upp
plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
Tekstiiliteollisuus Oy  |  Tel. +358 (0)19 529 2100 |  tt@tekstiiliteollisuus.fi |  www.teeteegarn.com

http://www.tekstiiliteollisuus.fi/pdf/MPDF57/uploads/4676_iso.jpg
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""http:/mce_host/"mailto:tt@tekstiiliteollisuus.fi/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"
http://www.tekstiiliteollisuus.fi/"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""http:/www.teeteegarn.com/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"/"

