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Denna beskrivning är speciellt designad för “Røde Kors’ nørklegrupper” (grupper inom
Danska Röda Korset som stickar och syr till behövande) som stickar till projektet ”En god start
på livet”. I projektet stöttar frivilliga inom Röda Korset gravida och nyförlösta som är i svåra
livssituationer att skapa en lugn, trygg, stimulerande vardag för det lilla barnet och för att få
trygghet i föräldraskapet.
Beskrivningen är gjord speciellt med tanke på dem som precis börjat sticka eller dem som bara
vill sticka på utan nya tekniska utmaningar. I beskrivningen finns inga förkortningar,
samtliga instruktioner har skrivits ut i sin helhet. Lille Ny är stickad i ett lätt strukturmönster
med räta och aviga maskor som upprepas hela filten.
MÅTT
84 x 88 cm
STICKFASTHET
22 maskor och 30 varv i filtens mönster på sticka
4 mm = 10 x 10 cm.

MATERIAL
Garn fra Filcolana
450 g Arwetta färg 971 (Sand)
Hela filten stickas med dubbelt garn, 2 trådar Arwetta tillsammans.

Stickfastheten mäts efter tvätt och blockning/tvätt.

Rundsticka 4 mm, 80-100 cm.

Stickstorleken är endast vägledande. Får du fler
maskor/10 cm byter du till en grövre sticka, får du
färre maskor/10 cm byter du till en tunnare sticka.
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Beskrivning
FILT
Lägg med dubbelt garn (2 trådar Arwetta) och sticka
4 mm upp 198 maskor.
Sticka fram och tillbaka på rundstickan.
Varv 1 (avigsidan): Lyft, med garnet på arbetets
avigsida (närmast dej), de 2 första maskorna, en i taget,
till högerstickan utan att sticka dem. För garnet mellan
stickorna till arbetets rätsida (från dej), fortsätt sticka
enligt följande:
Sticka *2 aviga, 2 räta*, upprepa *-* till det återstår
4 maskor, 2 aviga, lyft, med garnet på arbetets avigsida
(närmast dej), de 2 sista maskorna, en i taget, till
högerstickan utan att sticka dem.

Varv 12 (rätsidan): Alla maskor stickas räta.
Nu är hela mönsterrapporten stickad 1 gång.
Upprepa varv 1-12 till filten mäter ungefär 88 cm, eller
till du har ungefär 10 gram garn kvar. Det sista varvet
du stickar skall vara mönstervarv 11 som är ett varv från
avigsidan.
Nästa varv (rätsidan): Maska av alla maskor som
maskorna visar, rät maska på rät maska och avig maska
på avig.
Ta av garnet.
MONTERING
Fäst alla trådändar.
Tvätta filten enligt tvättinstruktionen på banderollen,
låt torka plant på en handduk.

Varv 2 (rätsidan): Sticka 2 räta, *2 räta, 2 aviga*,
upprepa *-* till det återstår 4 maskor, 4 räta.
Fäst säkerhetsnålen på arbetets rätsida så att du lätt
kan se vilken sida av arbetet du stickar på.
Varv 3 (avigsidan): Stickas som varv 1.
Varv 4 (rätsidan): Stickas som varv 2.
Varv 5 (avigsidan): Stickas som varv 1.
Varv 6 (rätsidan): Alla maskor stickas räta.
Varv 7 (avigsidan): Lyft, med garnet på arbetets
avigsida (närmast dej), de 2 första maskorna, en i taget,
till högerstickan utan att sticka dem. För garnet mellan
stickorna till arbetets rätsida (från dej), fortsätt sticka
enligt följande:
Sticka *2 räta, 2 aviga*, upprepa *-* till det återstår
4 maskor, 2 räta, lyft, med garnet på arbetets avigsida
(närmast dej), de 2 sista maskorna, en i taget, till
högerstickan utan att sticka dem.
Varv 8 (rätsidan): Sticka 2 räta, *2 aviga, 2 räta*,
upprepa *-* varvet ut.
Varv 9 (avigsidan): Stickas som varv 7.
Varv 10 (rätsidan): Stickas som varv 8.
Varv 11 (avigsidan): Stickas som varv 7.
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