
Gasklockan
Det 86 meter höga tornet i stadsdelen Gullbergsvass har i mer
än 100 år varit ett känt landmärke i Göteborg. Sedan 1993 är
byggnaden inte längre i bruk och sedan dess har det sjungit på
sista refrängen...men ett gäng envisa pilgrimsfalkar har gäckat
rivningsplanerna år efter år. Nu verkar det som om det är sista
sommaren för Göteborgs gasklocka och i augusti skall det rivas.
Vi kändes att det var hög tid att ta tillvara på de olika
strukturerna som byggnaden bjuder på. Vill man kan man vara
ännu mer detaljerad och brodera dit stegar, fönster, balkonger
osv osv osv. 

Storlek: M 
Mått: Bystmått: 92 cm, Hel längd: 
Material: Belle 350 g fg 09

Cotton Viscose 50g fg 11
Verktyg: stickor 4 mm, virknål 4 mm och nål att brodera med
Masktäthet: 21m på st 4 = 10 cm

Framstycke:
Lägg upp 97 m. Sticka 1 rätt varv ( = avigsidan).
Därefter stickas Mönster enligt nedan:

Varv 1: Alla m räta.
Varv 2: 1 km, * 5 rm, 5 am * upprepa * - *, avsluta med 5 rm och 1 km.
Varv 3: Alla m räta.
Varv 4: 1 km, * 5 am, 5 rm *, upprepa * -*, avsluta med 5 am och 1 km.

Upprepa varv 1 – 4 totalt 5 gånger (= 20 v).
Sticka 4 rätstickade varv (= totalt 24 v).
Upprepa dessa 24 varv totalt 4 gånger. 24 varv = 1 våning!

Nu skall det ökas till ringning: 
Fortsätt med Mönster som tidigare samtidigt som det ökas innanför kantmaskan: 1 m i var sida på vart 4:e
varv, 11 gånger. De ökade maskorna stickas in i mönster-stickningen allt eftersom. När 6 ”våningar” är 
stickade, byt till resårstickning – ytterligare ökning skall göras. 

Nu stickas resår: 
Varv 1: 1 km, 3 rm, 1 am, * 4 rm, 1 am *, upprepa *-*, avsluta med 3 rm och 1 km.
Varv 2: 1 km, 3 am, 1 rm, * 4 am, 1 rm *, upprepa *-*, avsluta med 3 am och 1 km.'

(Den sista ökningen kommer att ge att det är 1 km i var sida och att resåren går jämnt upp med 4 + 1). 
Upprepa resår-varven totalt 10 varv. Avmaska med aviga maskor från rätan. 
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Bakstycke:
Lägg upp 97 m.

Sticka 1 rätt varv på avigsidan.
Därefter stickas

Varv 1: Alla m räta.
Varv 2: 1 km, * 5 am, 5 rm * upprepa * - *, avsluta med 5 am och 1 km.
Varv 3: Alla m räta.
Varv 4: 1 km, * 5 rm, 5 am *, upprepa * -*, avsluta med 5 rm och 1 km.

Upprepa varv 1 – 4 totalt 5 gånger (= 20 v).
Sticka 4 rätstickade varv (= totalt 24 v).

Upprepa dessa 24 varv totalt 6 gånger (dvs inga ärmökningar på bakstycket). 

Nu stickas resår: 
Varv 1: 1 km, * 4 rm, 1 am *, upprepa *-*, avsluta med 4 rm och 1 km.
Varv 2: 1 km, * 4 am, 1 rm *, upprepa *-*, avsluta med 4 am och 1 km.

Upprepa resår-varven totalt 10 varv. Avmaska med aviga maskor från rätan. 

Montering:
Lägg styckena mot varandra och sy ihop från ytterkant ca 12 cm på varje axel. (Det överskott av tyg som 
bildas på framstycket är ringningen.) Sy ihop sidsömmarna. 

”Trappa”: 
Detta var inte alldeles enkelt att beskriva med ord – hör bara av dig till oss om du behöver förtydligande 
kring hur den där trappan skall komma dit. 
På framstycket broderas det en trappa med Cotton Viscose. Lägg arbetet platt med framsidan upp: från 
sidsömmen i höger sida, starta ca 5 cm in på bakstycket och brodera med kedjestygn (= bra video på hur 
man gör det fnner du här) en ranka som löper diagonalt över en ”våning” för att därefter gå 2-3 cm i det 
rätstickade partiet som skiljer ”våningarna” åt. Gör samma över varje våning tills du når resårstickningen 
på vänster axel. Virka därefter med virknål 4 mm – starta i nederkanten där du började brodera och virka 
längs med nederkanten på plagget: *1 fm i kanten, 3 lm, hoppa över ca 1 cm av plagget*, upprepa * till * 
runt hela nederkanten. När du kommit tillbaka till där ”trappan” börjar, virkar du vidare i de broderade 
stygnen med kräftgång (= fasta maskor som virkas baklänges. Bra video på detta fnner du här.)  1 fast 
maska i varje broderat kedjestygn. Vill man kan man göra likadant på bakstycket. 

Fäst alla trådar och din Gasklocka är redo att användas! 
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