
Feskekôrka

1 november 1874 invigdes byggnaden som från början var stadens plats för fiskauktion och som  
idag är en fantastisk plats för att köpa fisk- och skaldjur. Klart man behöver matchande  
accessoarer när man skall shoppa fisk! Vår pulsvärmare hämtar inspiration ur byggnadens  
typiska utseende: de spetsbågade fönstren i den gula tegelbyggnaden med vinröda detaljer samt  
det karaktäristiska plåt-taket. 

Storlek: Vår mäter ca 19 cm. Vill man göra helt ”rätt och riktigt” så lägger man till 2 fönster och får 
med alla byggnadens fönster - garnet räcker till det. 

Material: Drops Alpaca i följande färger: 
Ljusgrågrön 7120 – 50g
Kamel 0302 – 50g
Vinröd 3650 – 50g

Stickor: 2,5 mm 
Masktäthet: 24m/10cm. 

Lägg upp 48 maskor på stickor 2,5 mm med vinröd och sticka 1 varv räta maskor. 
(Alla varv rätstickas – alla maskor stickas räta.)

Diagrammet visar hur ena kanten av mudden stickas. 
Varv 1: sticka 12 räta maskor med färger enligt diagrammet, sedan 36 maskor med ljusgrågrön. 
Varv 2: sticka 36 räta maskor med ljusgrågrön, sticka de återstående 12 maskorna räta enligt diagrammet. (Observera att varje rad i diagrammet 
representerar 2 varv.)
Fortsätt på samma vis över hela pulsvärmaren – Diagram 1 upprepas totalt 5 gånger ( = 5 fönster). 

Sticka därefter: 2 maskor kamel, 46 maskor ljusgrågrön, vänd och sticka 46 maskor ljusgrågrön och 2 maskor kamel. 

Byt till vinrött och sticka 2 varv rätstickning. Maska av löst. 

Vik ihop pulsvärmaren så att kanterna ligger lite omlott – dvs ”fönstren” ligger lite ovanpå den enfärgade delen. Sy ihop delarna genom att samtidigt 
sy fast knapparna – en knapp mitt i varje fönster. (Det är inte meningen att knapparna skall användas, de är endast där för dekoration.)

Diagram 
Varje rad i diagrammet representerar 2 varv rätstickning. 

 = ljusgrågrön

o = kamel
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