BESKRIVNING 3843 Amber – Ponchoväst i dubbel Tibet /Glitter
Storlek:
Övervidd:
Längd:

S/M
120
60

Garn:

Cewec´s Tibet
(24% yak, 55% merinoull, 21% polyamid) 25 g = 190
m
Glitter (85% viscose, 15% polyester), 25g = 110 m

Garnförbrukning:
Dusty Rose fv 34
Glitter fv 8209

9
1

(L/XL)
(132) cm
(65) cm

(10) nystan
(2) nystan

Stickor:

Rundstickor 5 – 80 och 40 cm.

Stickfasthet
Förkortningar;

18 m med dubbel Tibet = 10 cm på stickor 5
m = maskor, v = varv, r = rätt, a = avigt, sm =
tillsammans

Bak-och framstycke: Lägg upp med 1 tråd Tibet/1 tråd Glitter på
rundstickor 5 220 (240) m och sticka runt i rätstickning så här:
*1 v avigt, 1 v rät* upprepa från * till * tills det är 5 riller (sista v är ett a varv ).
Ta av glittergarnet och lägg i stället till en tråd Tibet och fortsätt nu med
dubbla trådar Tibet. Sätt markörer eller märktrådar i var sida med 110 (120) m
till vardera del.
•
•

Varv 1: Sticka 1 rätt varv
Varv 2: Sticka 2 a m, slätstickning till 2 m före nästa markör, sticka 4 a m,
sticka slätstickning till 2 m före varvets slut, sticka 2 a.
Upprepa dessa 2 v tills arb mäter 13 (16) cm.
Nu delas arb så att ryggens 110 (120) maskor vilar, under tiden som du stickar
framstyckets maskor. Sticka fram och tillbaka på rundstickan så här:
Från rätsidan: Sticka alla m rät.
Från avigsidan: Sticka 2 r, sticka a tills det återstår 2 m på varvet, sticka 2 r.
Upprepa dessa två varv tills ärmhålet mäter 29 (30) cm. Notera antal stickade
varv (sluta med varv 2).
Låt framstycket vila och sticka ryggen på samma sätt.
När rygg och framstycket är lika långa (har lika många varv) sätts båda
delarna på rundstickan igen och resten av arbetet stickas runt. OBS – flytta
början av varvet 2 maskor bakåt, så att varvet nu börjar här. Sticka två varv,
enligt förklaringen varv 1 och varv 2.
Nu börjar raglanintagningar– sticka så här:
4 r, 2 r sm, sticka fram till 2 m före de rätstickade maskorna ovanför ärmhålet
(4 m FÖRE sidmarkeringen), sticka 2 vridna r sm, sticka de 4 sidmaskorna,
sticka 2 r sm, sticka till 2 m före varvets slut, sticka 2 vridna sm.
Fortsätt med att sticka Varv 2 utan raglanintagningar.

Fortsätt raglanintagningarna på vartannat varv (varv1) tills det är gjort 28 (30)
intagningar, då återstår 108 (120) maskor.
Tag av den ena Tibettråden, och lägg till 1 tråd Glitter, och sticka nu med 1 tråd
av vardera kvalitet. Byt till rundsticka 5 – 40 cm. Sticka rätstickning runt: (1 v
rätt, 1 v avigt = 1 rille), samtidigt som det stickas ytterligare två
raglanintagningar. Det är nu 100 (112) m.
Sticka sammanlagt 5 riller. Avmaska med räta maskor. – Lite fast-.
Fäst trådar. Lägg arbetet mellan fuktiga dukar och låt det torka.

Design og beskrivning: Sanne Lousdal

