Pulsvärmare i Fame
med omslag
Material:
Verktyg:
Knappar:

100g Fame (eller liknande garn med ca 150-200m/50g)
stickor 3mm
6 st

Lägg upp 48 maskor på stickor 3mm. Sticka 5v rätstickning.
Varv 1: *sticka 1rm, lägg ett dubbelomslag*, upprepa * till * varvet ut och avsluta med
1rm.
Varv 2: lyft 1m, släpp omslagen från stickan, upprepa * till * varvet ut och avsluta med
att lyfta 1m = inga maskor har faktiskt stickats på detta varv.
Varv 3: flytta tillbaka alla maskor till den vänstra stickan igen (alla maskor är nu
väldigt långa och lösa).
Varv 4: ta tag i maska 5 - 8 och dra dessa över maska 1 - 4 (= dessa maskor byter
plats men inte genom att flyttas framför eller bakom utan ”igenom” varandra). Sticka
sedan maska 5 - 8 räta och därefter maskorna 1 – 4 räta. Fortsätt på samma sätt
med maskorna över varvet (= totalt 6 grupper på varvet).
Varv 5: räta maskor
Varv 6: räta maskor
Upprepa varv 1-6 totalt 9 gånger (eller mät på dig själv till passande omkrets).
Sticka på nästa varv (= knapphålsvarv).
3rm, *2 rm tills, omslag, 6 rm*, upprepa * till * tills det återstår 5m, 2 rm tills, 3 rm.
Avsluta med 2 varv rätstickning.
Maska av i rätstickning. Sy fast vid 3 varvet från starten i samma höjd som
knapphålen på motstående sida.
Klipp o fäst garnet.
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