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Feather scarf
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Feather scarf

Friendly Fraya
70% Super Kid Mohair + 30% Silk  
25 g = 210 m

#FEATHERSCARF

Non Commercial - You may not use this 
material for commercial purposes.
Copyright © 2022 FRAYAYARN.COM

FRAYA3042

GARN

GARNÅTGÅNG

STICKFASTHET

STICKOR

MÅTT
FÖRKORTNINGAR:

OBS: Storleken på stickorna är 
endast en vägledning. Stickar du 
hårdare än stickfastheten ska du gå 
upp i storlek på stickorna – stickar 
du lösare ska du gå ner i storlek på 
stickorna.

m   = Maska
v   = Varv
r   = Rät
a   = Avig
slätstickning = Sticka rät på rätsidan och avig på avigsidan

Design av Jane Grosen

Sjal ca 60 cm x 170 cm

Lägg upp 51 m löst på sticka nr 12 med 3 trådar garn.

Sticka ett avigt varv.

Sticka 10 varv slätstickning. 

Sticka 4 varv mönster (börja på rätsidan):
V 1: 1 r, *omslag, 1 r*, upprepa från * till * 
V 2: 1 a, *släpp omslag, 1 a*, upprepa från * till * 
Upprepa dessa två varv ytterligare en gång till.

Sticka 10 varv slätstickning.

Upprepa med att sticka 4 varv mönster och 10 varv slätstickning totalt 9 gånger. 
Maska av alla maskor löst. 
Fäst alla trådar. 

Sjal ca 80 cm x 150 cm

Lägg upp 65 m löst på sticka nr 12 med 3 trådar garn.

Sticka ett avigt varv.

Sticka 10 varv slätstickning.

Sticka 4 varv mönster (börja på rätsidan):
V 1: 1 r, *omslag, 1 r*, upprepa från * till * 
V 2: 1 a, * släpp omslag, 1 a*, upprepa från * till * 
Upprepa dessa två varv ytterligare en gång till.

Sticka 10 varv slätstickning.

Upprepa med att sticka 4 varv mönster och 10 varv slätstickning totalt 8 gånger. 
Maska av löst. 
Fäst alla trådar. 

I slätstickning på stickor nr 12 och 3 
trådar garn: 8 m = 10 cm

Stickor eller rundsticka nr 12

Sjal: Ca 60 cm x 170 cm
Sjal: Ca 80 cm x 150 cm

150 g 
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