
1703 CHUNKY HALSKRAGE  
 
Storlek: small /medium   (large /xlarge) 
 
Halsmått: 35-38   (39-41) cm. 
 
Garn: SOFT Organic Wool + Nettles fra ONION Knit 

Garnåtgång: 1 n. – av var färg nr. 1515 gul, 1508 röd, 1533 oliv grön, 1502 koksgrå. 

Stickor: Rundst. 7 och 8 /40 cm och rundst 8 /60 cm. 

Stickfasthet: 14 m x 17 v på st nr. 8 med 4 trådar = 10 x 10 cm i slätstickning. 

Uppnå det bästa resultatet: Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre 
stickor. Det är viktigt att hålla stickfastheten för att få det bästa resultatet, samt för att den 
angivna garnmängden skall räcka.		
	
m = maskor / r = rät / a = aviga / v = varv / vr = vridet / tillsm = tillsammans / mark = 
markering eller markör / arb = arbetet *-* = upprepa mellan stjärnorna 
kantm-r = kantmaskor stickas rät / AS = avigsidan, RS = rätsidan. 
 
OBS: Modellen stickas uppifrån och ner, vilket gör den monteringsfri och lätt att variera, då 
den kan provas under tiden och både längd och bredd kan anpassas efter behov.  

Ökningar = ökn lyft upp länken mellan de två m och sticka den vridet r. 

Mönster: Modellen stickas uppifrån från rullkragen. 

Lägg upp 60 (66) m med 4 trådar garn på rundst 7 /40 cm. Sticka 30 v resår i 3 r, 3 a. Byt till 
rundst 8 /40cm och sticka 1 v r. Sätt en mark om 2:a (1:a) och en mark om 32:a (33:e) m, 
det ökas på varje v. Öka 1 m i länken före och i länken efter mark. Fortsätt i resår med 
ökningar för axeln vid varje mark SAMTIDIGT som det stickas vändvarv (tekniken German 
Shortrows används här. Sticka det angivna antalet m och vänd. Lyft över 1:a m på höger 
sticka med garnet framför arbetet, drag i garnet och strama till masken som nu fått två 
maskben, när maskan skall stickas, stickas det igenom båda ben som vid en vanlig maska). 

Sticka i resår med ökningar från v början och vänd 5 m efter 2:a axelmarkören. Sticka tillbaka 
och vänd 5 m efter 1:a axelmarkören. OBS de nya m vid axelökningarna räknas inte med, 
räkna i den ursprungliga resåren. Vänd igen och sticka tillbaka över 2:a axelmarkören och 
vänd efter 8 m. Upprepa vändningen i motsatt sida. Efter dessa 4 vändningar, fortsätt runt i 
resår med ökningar på axlarna. När det totalt är 112 (114) m på v, så stickas det 1 v resår och 
de två axelmaskorna (1 i var sida maskas av) och var sida stickas nu färdig för sig. Sticka 36 v 
resår med 1 km i båda sidor och maska av i resår. Sticka den andra sidan på samma sätt. 

Fäst trådar och fukta arbetet försiktigt, så att resåren på fram- och bakstycke plattas ut lätt. 
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