Paint Sjal

Paint Sjal
Paint Poncho

MÅTT
108 cm lång och cirka
100 cm bred upptill.

INSTRUKTION

MATERIAL
PAINT: 1 nystan
Stickor: 4,5
STICKFASTHET
Mönsterstickning med stickor nummer 4,5.
18 maskor & 18 varv = 10 x 10 cm.
Pressa lätt på provlappen innan du mäter.

324045

BESKRIVNING
Börja med den ljusaste färgen och lägg upp 7 m.
Sticka mönster enligt figur A tills nystanet är slut.
Maska sedan löst av alla maskorna.

PAÑUELO PAINT
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1 ökning = gör 2 m av 1 m (sticka 1 rm men låt maskan sitta
kvar på vänster sticka, sticka sedan en rm i samma maska
men i bakre maskbågen och släpp sedan av maskan från
vänster sticka).
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Paint Poncho
MATERIAL:
PAINT: 2 nystan
Stickor: 4,5
STICKFASTHET
Mönsterstickning med stickor
nummer 4,5.
18 maskor & 18 varv = 10 x 10 cm.
Pressa lätt på provlappen
innan du mäter.
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BESKRIVNING
Lägg upp 7 m.
Sticka mönster enligt figur B.
På jämna varv, sticka som föregående varv,
(rm på rm, am på am).
När ponchon är 115 cm lång fån första varvet, maska av alla
maskorna. Gör en likadan del till.
AVSLUTNING (MONTERING)
Lägg ihop de båda delarna enligt figur C (pilarna visar i vilken
riktning du stickat). Lämna en öppning på 35 cm i mitten för
halsen och sy ihop 20 cm på var sida om öppningen (de sicksackade linjerna). Sy på arbetets avigsida.

Figur B
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1 ökning = gör 2 m av 1 m (sticka 1 rm men låt maskan sitta
kvar på vänster sticka, sticka sedan en rm i samma maska
men i bakre maskbågen och släpp sedan av maskan från
vänster sticka).

