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92192 LÅNG HALSDUK MED FRANSAR
GARNKVALITÉ Cookie (100% Akryl, Kaka ca 200 g = 600 m)
MASKTÄTHET Ca 14 m sträckt resår x 17 varv på st 7 =  10 x 10 cm
GARNALTERNATIV   Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn) 
MÅTT Ca 45-50 cm x 190 cm (sträckt, utan frans)
GARNÅTGÅNG Ca 200 g (fg 46203, turkos-blå / fg 46201, svart-blå)
STICKOR 7 mm 
DESIGN & TEXT Järbo Garn E-POST patterns@jarbo.se

FÖRKORTNINGAR am = avig maska, rm = rät maska, km = kantmaska, m = maska, v = varv, mb = maskbåge
  
FÖRKLARING Kantmaska (km): 1:a maskan på varvet stickas avigm, sista m på varvet rm i bakre mb.

HALSDUK Börja med att mäta av till fransar.
 Frans: klipp till 66 st trådar som är ca 45 cm långa. Ta 3 trådar till varje grupp = 22 st fransgrupper 

 Lägg upp 65 m på st 7 mm och sticka resår:
 1:a v är avigsidan: km, *3 am, 3 rm * upprepa *-*, avsluta med 3 am, km.
 2:a v är rätsidan: km, *3 rm, 3 am * * upprepa *-*, avsluta med 3 rm, km.
 Upprepa dessa 2 v till garnet tar slut.

MONTERING Fäst trådarna och knyt i fransarna i de rätstickade partierna i resåren. 

GARNUPPLYSNING Järbo Garn AB E-POST info@jarbo.se 
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Reproduktion och publicering av material 

och texter är ej tillåten utan medgivande från Järbo Garn AB.
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TIPS & RÅD  • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 • Sticka/virka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar/virkar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att 

du håller den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor/virknål.
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