by Permin

Rico Creative Cotton Dégradé
3½

65 x 170 cm

Rico Creative Wool Dégradé
4

70 x 170 cm

Trekantshalsduk
Storlek
ca. 65 x 170 cm
Material
Rico Creative Cotton Dégradé ca. 200 g
Stickor 3,5 mm
Grundmönster
Rätstickning
Sticka räta fram och tillbaka
Obs!
På grund av produktionstekniska orsaker är det möjligt, att garnnystats vikt varierar lite. För att vara säker på att
halsduken blir symmetrisk, bör du väga nystanet, innan du börjar, och igen när du har stickat halva delen. Du har kommit
till halsdukens mitt, när du har stickat den andra enfärgade randen och halva nystanet är använt.
Halsduk
Lägg upp 3 maskor (m) och sticka grundmönster. På nästa varv (v) och därefter på vartannat v i höger sida stickas så här:
1 kantmaska (km), sticka länken vriden rät. Fortsätt med ökningarna till halsdukens mitt. (Det är nu stickat ca. 100 g). Den
andra halva delen stickas på vartannat v i höger sida så här: 1 km, sticka 2 m räta tillsammans. Sticka til l det är 3 m kvar.
Sticka ett rätt v. Maska av.
Montering
Fäst alla lösa trådar. Lägg halsduken i den önskade storleken, fukta den och låt den torka.

Trekantshalsduk
Storlek
ca. 70 x 170 cm
Material
Rico Creative Wool Dégradé ca. 200 g
Stickor 4 mm
Grundmönster
Rätstickning
Sticka räta fram och tillbaka
Obs!
På grund av produktionstekniska orsaker är det möjligt, att garnnystats vikt varierar lite. För att vara säker på att
halsduken blir symmetrisk, bör du väga nystanet, innan du börjar, och igen när du har stickat halva delen. Du har kommit
till halsdukens mitt, när du har stickat den andra enfärgade randen och halva nystanet är använt.
Halsduk
Lägg upp 3 maskor (m) och sticka grundmönster. På nästa varv (v) och därefter på vartannat v i höger sida stickas så här:
1 kantmaska (km), sticka länken vriden rät. Fortsätt med ökningarna till halsdukens mitt. (Det är nu stickat ca. 100 g). Den
andra halva delen stickas på vartannat v i höger sida så här: 1 km, sticka 2 m räta tillsammans. Sticka til l det är 3 m kvar.
Sticka ett rätt v. Maska av.
Montering
Fäst alla lösa trådar. Lägg halsduken i den önskade storleken, fukta den och låt den torka.

