KOM IGÅNG MED FLERFÄRGSSTICKNING

Brillbee-vantarna
MAJA KARLSSON

Det här mönstret passar bra som introduktion för dig som vill prova på flerfärgsstickning och fungerar också
som komplement till de övriga stickmönstren i kursen Kom igång med flerfärgsstickning.
Gå Maja Karlssons onlinekurs på brillbee.se!

FLERFÄRGSSTICKNING MED MAJA KARLSSON

DESIGN			Maja Karlsson
STORLEK		
One size (dam)
OMKRETS		
21 cm
LÄNGD			24 cm
GARN			
Léttlopi (100 % isländsk ull, 50 g = 100 m)
GARNÅTGÅNG		
Färg 1: 100 g (Nr 10051), Färg 2:
			
Färg 2: 50 g (Nr 11412)
STRUMPSTICKOR
3 mm och 4 mm
TILLBEHÖR		
2 stickmarkörer
MASKTÄTHET		
22 m x 24 v = 10 x 10 cm på sticka 4 mm
FÖRKORTNINGAR

am = avigmaska, m = maska/maskor, rm = rätmaska, v = varv

FÖRKLARINGAR

2 rm tills = 2 räta maskor tillsammans = 1 maska har minskats

			Ödhpt = Överdragshoptagning
			
Lyft 1 maska, sticka 1 rm, drag den lyfta maskan över den stickade.
			
Nu har 1 maska minskats.

HÖGER VANTE 		
Mudd
			Med färg 1 och strumpstickor 3 mm: Lägg upp 48 m.
			
Sticka runt i resår (2 rm, 2 am) i 5 cm.
			Mönsterstickning
			
Byt till strumpstickor 4 mm, och sticka resten av vanten i slätstickning (= räta
			
maskor samtliga varv vid rundstickning)
			
Sticka 1 rätt varv.
			
Sticka mönster enligt diagram A.1 [varv 1-5] totalt 3 ggr.
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			Förbered för tumme
			
Sticka mönster enligt diagram A.1 (varv 1): Först varvets inledande 24 maskor,
			
ta en lös garnände och sticka de följande 8 maskorna med den, gå sedan tillbaka och
			
sticka de 8 m med ordinarie garn i färg 1 (dvs ej i mönster), sticka därefter varvets 		
			
resterande 16 m i mönsterstickning.
			
			

Sticka mönster enligt diagram A.1, varv 2-5.
Sticka mönster enligt diagram A.1 [varv 1-5] totalt 3 ggr.

			
			
			

Med färg 1: Sticka 1 rätt varv.
Placera 1 markör i var sida. (Den ena mellan maska 24 och 25, och den andra mellan
maska 48 och 1.)

			
Minskningsvarv: *1 rm, 1 öhpt, sticka till 3 m återstår före markör, 2 rm tills, 1 rm* = 4 		
			maskor har minskats.
			

Upprepa från *-* vartannat varv ytterligare 2 ggr, och sedan varje varv till 8 m återstår.

			

Ta av garnet, trä tråden genom resterande maskor, dra åt och fäst lösa trådar.

			Tumme
			
Lossa tråden som markerar tummen.
			

Med färg 1 och strumpstickor 4 mm: Plocka upp de 16 tummaskorna.

			

Sticka runt till tummen mäter 5,5 cm.

			
			

Placera 1 markör i var sida. (Den ena mellan maska 8 och 9, och den andra mellan 		
maska 16 och 1.)

			
			

Minskningsvarv: *1 rm, 1 öhpt, sticka till 3 m återstår före markör, 2 rm tills,
1 rm* = 4 maskor har minskats.

			

Upprepa från *-* varje varv till 8 m återstår.

			

Ta av garnet, trä tråden genom resterande maskor, dra åt och fäst lösa trådar.

VÄNSTER VANTE
Sticka som höger vante, men ersätt diagram A.1 med A.2, samt förbered för tummen
			så här:
			
Sticka mönster enligt diagram A.2 (varv 1): Först 40 maskor, sticka sedan de följande
			
8 maskorna med en garnände i avvikande färg som på höger vante. Gå därefter
			
tillbaka och sticka de 8 avslutande maskorna med ordinarie garn - färg 1 (dvs ej i
			mönsterstickning.)
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DIAGRAM A.1

DIAGRAM A.2
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Anteckningar

Få ännu fler stickmönster och utveckla din
flerfärgsstickning med Maja Karlsson:
bit.ly/flerfargsstickning-brillbee
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