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Snabbstickad Sjal i Angel
Storlek:
Längd, ca:
Bredd, ca:
Garn:
Garnåtgång:
Påtbräda och stickkrok:

En storlek
160 cm
35-38 cm
Permin Angel 884112
1 nyst. rosa fg 12
Art. 6023 från Permin

Sjal:
Lägg upp på alla knopparna med Angel efter anvisningarna i paketet (eller nedanstående tekst). Sticka tills garnet är nästan slut. Maska av och
fäst ändarna.
1. Börja med att sno garnet runt knoppen på yttersidan av påtbrädan för att fästa garnet.
2. Sno garnet runt knoppen fram och tillbaka mellan knopparna från varje sida av påtbrädan (se bild Row 1). Sno garnet om knopparna i
åttaﬁgurer hela vägen fram till den sista knoppen:
3. (Se bild Row 2) Sno runt om knopp nr 36 och tillbaka till knopp 35. Fortsätt med att sno garnet runt knopparna på samma sätt som första
raden – hela vägen tillbaka. Nu är det 2 ”maskor” på varje knopp (förutom den sista knoppen). Avsluta omgången med en halv knut på knoppen
på yttersidan, så att det sitter fast under tiden du stickar.
4. Nu skall det stickas. Använd stickkroken och börja med att lyfta den undre maskan över den övre maskan. Upprepa detta hela vägen runt med
de knoppar som har två maskor. Du har nu avslutat en omgång.
5. Tag garnet och sno i åttor hela vägen på påtbrädan. Lyft den undre maskan över den övre maskan på knoppen. Så här fungerar stickningen.
6. Fortsätt att sticka så här till önskad längd.
7. För att avsluta arbetet användes en stor virknål. Börja i den motsatta änden där garnöglan är. Lyft den första maskan av knoppen och trä den
över till den motsatta sidan och lyft sedan nästa maska och trä över den genom den första maskan.
8. Fortsätt till den tredje knoppen och trä igenom den andra maskan Upprepa detta fram och tillbaka över påtbrädan hela vägen fram. Klipp av
garnöglan och trä garnändan igenom den sista maskan. Fäst ändan:
Fler tips:
Påtbrädan kan användas till ett obegränsat antal roliga stickprojekt. Använd gärna olika garner t.ex. Diva och Angel by Permin.
Använd samma teknik som beskrivs här ovan och använd din fantasi. Om du vill använda dig av olika färger, så är det bara att knyta ihop garnet
och fortsätta arbeta. Du kan även sticka med två olika färger garn samtidigt och få en ﬁn effekt av detta.
Du kan även använda halva delen av påtbrädan och sticka fram och tillbaka, om det är ett mindre arbete du tänker göra.

