Handledsvärmare "ÅttaBlad"

Mönsterkonstruktion: Ulrika Pileborg, yarndesign@mail.com
Garn: Mirasol, 100% Alpakka (50g = 125m, 10cm = 22m på st 3,5)
Stickor: Strumpstickor nr 3
Virknål: nr 3
I denna torgvante:
Färg A = Röd
Färg B = Sand
Färg C = Grön
Färg D = Rosa
Färg E = Blå
OBS! Läs igenom HELA mönstret innan du börjar
1. Lägg upp totalt 44 maskor med två trådar. Både färg A och färg B, Färg B skall löpa över tummen så den
kommer underst vid uppläggskanten. Börja upplägget med att göra en ögla av båda garnerna, stick in en sticka
och därefter påbörja upplägget. Öglan som nu består av två färger tas bort när du lagt upp alla maskor. Skall
alltså inte räknas in i antalet.
2. Sticka resår: 1 rät och 1 avig med färg A i totalt 8 cm
3. Sticka 2 varv räta maskor med färg A, OBS! På första varvet ökas en maska på varje sticka genom att virka en
vanlig rät maska och en rät maska i bakre maskbågen i en och samma maska.
Du har nu totalt 48 maskor (12 maskor på vardera sticka.
4. Nu stickas mönsterdel 1 Totalt 3 varv
5. Nu går vi över till mönsterdel 2, totalt 21 varv
6. Sticka 1 varv räta maskor med färg A
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7. Nu börjar du sticka enligt mönsterdel 3, MEN, här skall det avmaskas för tumme på det första varvet: Se
nedan för tumkil.
När du kommer till varv 2 i mönstret måste du lägga upp nya maskor där du avmaskat tidigare. Det gör du
genom att göra omslag med bägge trådarna, fem omslag som i varv 3 stickas räta i bakre maskbågen med
varannan färg A och varannan färg B. Du har nu 45 maskor i ditt arbete, det behöver minskas med 3 maskor
och det gör lämpligast genom att sticka ihop två räta maskor en gång på varje sticka som du inte har gjort
avmaskning på, vips så har vi 42 maskor:)
När du kommer till sista varvet (varv 12) i mönsterdel 3, minskar du två maskor någonstans i arbetet så du har
totalt 40 maskor.
Tumkil:
Vänster vante: På sticka nr 1 har du 12 maskor, avmaska de mittersta 8 maskorna så du har 2 maskor på var
sida om avmaskningen.
Höger vante: På sticka nr 4 har du 12 maskor, avmaska de mittersta 8 maskorna så du har 2 maskor på var sida
om avmaskningen.
8. Nu börjar vi närma oss slutet innan det roliga detaljarbetet börjar...
Sticka ett varv räta maskor med färg B. Minska samtidigt två maskor jämnt fördelat så du har totalt 40 maskor
(10 maskor på varje sticka) innan du går över till resår 1 rät och 1 avig i totalt 2 cm.
Maska av och klipp tråden.
9. Fäst alla trådar
Virkade och broderade detaljer:
Brodera runt blombladen med kedjestygn med färg D
Brodera även med kedjestygn med färg E i mitten
Virka en uddkant med färg B överst på handledsvärmaren, ovan resåren så här: 3lm, 1hst i 3:e lm från nålen,
1lm i resåren och börja om med *3lm, 1hst, 1lm* upprepa *-* och fortsätt varvet runt.
Virka en ny uddkant på handledsvärmarens nedre resår med färg B: *3lm, 1hst i 3:e lm från nålen, 1lm*
På samma ställe virkas en ny uddkant med färg D som liksom löper över den du just virkat:
*4lm, 1dst i 4:e lm från nålen, 1fm* som sticks ner i föregående varv så det blir en "pilmaska" upprepa *-*
varvet runt.
Runt tumkilen virkas: 10 fasta maskor med färg B. Avsluta med en smygmaska i första maskan och virka liten
miniuddkant: 2lm, 1fm i 2:a lm från nålen, hoppa över 1fm och virka en smygmaska i nästa.
*2lm, 1fm i 2:a lm från nålen, hoppa över en fm och virka 1lm* upprepa *-* varvet runt.
Virka även en lika dan miniuddkant med färg B längs med varv 3 i mönsterdel 3, hoppa liksom vid tumkilen över
1 maska bara det att här är den maskan stickad.
Virka en uddkant med färg C bestående av:
3lm, 1hst i 3:e lm från nålen, 1 sm längs med varv 13 på mönsterdel 3.
Till sist syr du med kedjestygn och färg B löst och ledigt jämns med varv 1 i mönsterdel 3.
Se till att du syr löst och fint så det inte stramar för mycket när du trär handledsvärmaren på...
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