
 San Fransisco
Liten kul halsvärmare i växelvis flerfärgat och enfärgat garn med lite olika tekniker som används på vägen. 

Garnåtgång: Garn A - 50g Drops Alpacka - grått 
Garn B - 100g Mille Colori Sock & Lace Luxe – en av regnbågsfärgerna 

Stickor: rundsticka 3,5 mm (måste vara rundsticka då 4:e delen kräver det)

Lägg upp 37 maskor på stickor 3,5 mm med garn A och sticka enligt följande: 
5v rätstickning med garn A
*6v slätstickning med garn B
6v rätstickning med garn A*
Upprepa från * till * 7 ggr – maska av. 
= Det är totalt stickat 8 ”åsar” i enfärgat garn

Plocka upp 66m med garn A från rätsidan av det redan stickade stycket: 
varv 1: 1v avigt
varv 2: *Lyft 2m utan att sticka dessa (med garnet på avigsidan), 2 maskor i garn B räta* upprepa * till * tills det 
återstår 2 maskor, lyft dessa och vänd. 
Varv 3: *Lyft 2m utan att sticka dessa (med garnet på avigsidan), 2 maskor i garn B räta* upprepa * till * tills det 
återstår 2 maskor, lyft dessa och vänd. 
Varv 4-5: slätstickning med garn A
Varv 6: *2 maskor i garn B räta, lyft 2m utan att sticka dessa (med garnet på avigsidan)*, upprepa * till * tills det 
återstår 2m, sticka dessa räta med garn B. 
Varv 7: *2 maskor i garn B räta, lyft 2 maskor utan att sticka dessa (med garnet på avigsidan)*, upprepa * till * tills 
det återstår 2m, sticka dessa räta med garn B. 
Varv 8-9: slätstickning med garn A
Upprepa varv 2-9 tills denna mönsterdel mäter ca 16 cm - anpassa så att man just stickat 2v slätst med garn A. 

Byt till garn B och sticka 4v rätst samtidigt som det minskas till 51m över första varvet.
Byt till garn A och sticka 4v slätst
Upprepa dessa 8 varv i ca 16 cm – det är då ca 8 ”åsar” stickade i garn B och avslutat med 4v slätst i garn A. 

Sticka vidare i bruten mosstickning enligt följande: 
1v - från rätsidan med garn B – *1 rm, 1 am*, upprepa * till * över varvet.
2v - från rätsidan igen fast med garn A – räta maskor
3v - från avigsidan med garn B - *1am, 1 rm*, upprepa * till * över varvet. 
4v - från avigsidan igen fast med garn A – aviga maskor
Upprepa varv 1-4 tills denna del mäter ca 12 cm. 

Nu maskas det av – inte för tight – och den avmaskade sidan sys ihop mot den första delens långsida. 

Man kan nu ha lite olika val för sig: man kan helt enkelt låta halsvärmaren vara som den är eller virka liten kul kant 
runt sidorna för att rama in den – vi valde denna gång att egenligen inte göra så mycket alls med det stickade 
vilket gav att den rullade in sig lite fint och det blev en fin finish på arbetet. 

Lycka till och välkommen att höra av dig om du har några frågor eller funderingar! 
www.deisydesign.nu – info@deisydesign.nu – 031-20 25 75


