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Mönster och färg på denna design är inspirerad av skillnaden på havets vattennivå mellan ebb
och flod, vilket skapar fina linjer på stranden när vattnet sjunker.

STORLEKAR
S/M (L/XL)
MÅTT
Omkrets hals: 38 (42) cm
Höjd mitt fram (ok): 10 (12) cm
STICKFASTHET
22 maskor och 36 varv mönsterstickning på sticka
3,5 mm = 10 x 10 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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MATERIAL
Garn från Filcolana
50 (50) g Saga färg 950 (Light Grey)
50 (50) g Alva färg 101 (Natural White)
Hela plagget stickas med en tråd av vardera kvaliteten
tillsammans.
Rundsticka 3,5 mm, 40 och 60 cm.
Rundsticka 3 mm till vecket (hjälpsticka)
Strumpstickor 3,5 mm.
Strumpstickor och den korta rundsticka kan uteslutas
om du stickar mha magic loop på en 80-100 cm lång
rundsticka.
1 stickmarkör eller tråd av kontrastfärg
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Teknik

Arbetsgång

SPECIELLA FÖRKORTNINGAR

Halskragen stickas uppifrån och ner.

ökn
Ökning. Lyft upp tråden mellan 2 maskor på stickan,
sticka den vridet rät (i bakre maskbågen).

Hela arbetet stickas med en tråd av vardera kvaliteten
tillsammans. Först stickas den dubbla polokragen i
resår.

SPECIELLA TEKNIKER
Förkortade varv
Lyft en maska med garnet framför arbetet (mot dej), för
garnet över högerstickan och bakåt (från dej), dra åt =
“vändmaska”. Du har nu två maskbågar eller en “dubbelmaska” på stickan, denna räknas som en maska.
Sticka vidare.
Nästa gång du kommer till “dubbelmaskan” stickas
de båda bågarna tillsammans som om de vore en maska
(rätt eller avigt, som maskorna visar).
Förkortade varv som görs på detta sätt kallas German
Short Rows, GSR.

Ebbe

Halskanten viks och stickas ihop, sedan görs ett veck.
Därefter stickas förkortade varv bak för att halskragen
skall få en bättre passform.
Oket mönsterstickas med ökningar och avslutas med
några varv rätstickning.
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Beskrivning
KRAGE
Lägg med en tråd av vardera kvaliteten på strumpstickor 3,5 mm upp 96 (112) maskor.
Sticka 16 (18) cm resår (2 räta, 2 aviga). Måttet
motsvarar 8 (9) cm färdig polokrage, önskas en högre
eller lägre polo måste detta justeras detta innan resåren
viks och stickas ihop.

Förkortat varv 3: 1 vändmaska, sticka räta maskor till
10 maskor efter vändmaskan på föregående varv, vänd.
Förkortat varv 4: 1 vändmaska, sticka aviga maskor till
10 maskor efter vändmaskan på föregående varv, vänd.
Upprepa varv 3 och 4 ytterligare 3 (4) ggr.
Sista förkortade varvet: 1 vändmaska, sticka räta
maskor till markören.
Sticka 1 varv räta maskor.

Vik resåren dubbel med uppläggningskanten innerst
(bort från dej själv) och sticka ihop resåren enligt
följande:
*Stick in vänsterstickan i den första maskan i
uppläggningskanten så att den ligger utanför maskorna
på stickan, stickar 2 räta maskor tillsammans* ,
upprepa *.* varvet ut (flytta hela tiden en maska åt
vänster i uppläggningskanten).
Sätt en markör som visar varvets början
Veck
Sticka 8 varv slätstickning.
Vänd arbetet med avigsidan ut (mot dej), använd
en extra rundsticka och stick in stickan under den
tvärgående länken (baksidan av den slätstickade
maskan) på första varvet efter resåren och plocka på
detta sätt upp maskor hela varvet runt.
Var noga med att första maskan du plockar upp skall
vara i samma maskrad som första maskan på stickan.
Vänd tillbaka arbetet, så att rätsidan kommer utåt
igen och vik arbetet så att stickan med de upplockade
maskorna ligger parallellt med stickan med maskorna
på.
Sticka ihop maskorna från de båda stickorna genom att
sticka in höger sticka i båda de första maskorna på en
gång och sticka ihop dem rätt.
När alla maskorna är ihopstickade är vecket klart.
Sticka 1 varv räta maskor.
Stickmarkören som visar varvets början sitter mitt bak.
Börja vid markören och sticka på följande sätt förkortade varv bak för att forma halsringningen:
Förkortat varv 1 (rätsidan): sticka 7 räta, vänd.
Förkortat varv 2: 1 vändmaska, sticka 13 aviga, vänd.
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OK
Varv 1: sticka räta maskor varvet ut.
Varv 2 (ökningsvarv): *sticka 4 räta maskor, 1 ökn*,
upprepa *-* varvet ut = 120 (140) maskor.
Varv 3: sticka *1 rät, 1 avig*, upprepa *-* varvet ut.
Varv 4: sticka räta maskor varvet ut.
Varv 5 (ökningsvarv): * sticka 5 räta maskor, 1 ökn*,
upprepa *-* varvet ut = 144 (168) maskor.
Varv 6: sticka som varv 3.
Varv 7 - 8: sticka räta maskor varvet ut.
Varv 9: sticka som varv 3.
Varv 10: sticka räta maskor varvet ut.
Varv 11 (ökningsvarv): *sticka 6 räta maskor,
1 ökn*, upprepa *-* varvet ut = 168 (196) maskor.
Upprepa varv 6 - 10.
Varv 17 (ökningsvarv): * sticka 7 räta maskor,
1 ökn*, upprepa *-* varvet ut = 192 (224) maskor.
Upprepa varv 6 - 10.
Varv 23 (ökningsvarv): * sticka 8 räta maskor,
1 ökn*, upprepa *-* varvet ut = 216 (252) maskor.
Upprepa varv 6 - 8.
Avsluta med en rätstickad kant enligt följande:
Dela arbetet mitt bak, vid markören, och sticka 5 räta
varv fram och tillbaka = 3 rätåsar, sett från arbetets
rätsida. Sista varvet stickas från avigsidan.
Maska av med räta maskor.
MONTERING
Fäst alla trådändor. Sy ihop den lilla slitsen i
nederkanten mitt bak.
Skölj upp halskragen enligt tvättinstruktionen på
banderollen. Låt torka plant på en handduk.
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