www.annimia.com

Ozzywozzy Halsduk

Nu är det höst och så klart dags för en egen halsduk. Jag har klämt på det här senapsgula
garnet i några dagar, och planerat min alldeles egen halsduk. Enfärgat är ju inte riktigt min
grej så lite petrolblå ihop med det gula blev perfekt. Denna halsduk stickas med dubbelt så
tjocka stickor än vad som står på garnbanderollen och enbart räta maskor, vilket gör den
extremt snabbstickad. Du stickar denna på en kväll, perfekt som julklapp kanske till någon?

Material
Garn: Phildar Nebuleuse i följande färger: 3 nystan ambre och 1 nystan Paon.
Stickor nr: 15 mm.
Stickfasthet: 8 maskor = 10 cm. (inte så noga.)
Storlek: 190 cm x 25 cm.
Övriga tillbehör: Virknål att fästa fransarna med och en garnnål att fästa trådändarna med.

Start:
Lägg upp 20 maskor med ambre på stickor 15 mm. Sticka enbart räta maskor på alla varv,
och sticka tills garnet tar slut (avsluta vid slutet av ett varv, inte mitt i).
Av ett nystan av färgen Paon ska det stickas två färgpartier samt göra fransarna av. Jag
började med att göra fransarna: Du väljer själv hur mycket fransar du vill ha, men jag gjorde
9 fransgrupper (per kortsida) med 3 stycken 24 cm långa trådar i varje, alltså 27 stycken
franslängder per sida, totalt 54 stycken. Trådarna viks på mitten. Därefter lade jag nystanet
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på en köksvåg och gjorde två nystan som väger ungefär samma, och så stickade jag upp ett
smånystan blått. Sedan ett nystan gult igen, det andra smånystanet blått igen (inte hela
världen om det inte blir samma antal varv, det kommer inte synas ändå om det skiljer 1 eller
2 varv), och därefter det sista nystanet med gult.
Fäst alla trådar och sätt fast fransarna. Jag tyckte inte att halsduken behöver blockas.
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