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Ladda ner PDF här

Polokragen är lika fin från rätsidan som från avigsidan.

Mått

21 cm lång, 32 cm som bredast

Materia

/https://rito.se/[pdfLink]


 

Garn

Infinity Hearts Lily.
Innehåller 70 % Bomull, 30% SW Merinoull
Löplängd 50 g = ca. 100 m.

Garnåtgång

2 nystan

Stickfasthet: 18 maskor pr. 10 cm.

Stickor: 40 cm rundstickor, 4,5 mm.

Eller de stickor du behöver för att hålla stickfastheten.

Du kommer även få användning för en längre wire om du ökar maskantalet och möjligtvis även en
extra wire där maskorna från framstycket kan vila, medan du stickar färdigt bakstycket (i den del av
mönstret där delarana ska stickas färdiga var för sig).

Förkortningar

m = maska/or

r = rät

av = avig

v = varv

s = sticka

PM = placera maskmarkör

MM = Maskmarkör

gng = gånger 

RS = Rätsidan

AVS = Avigsidan

arb = arbetet

https://rito.se/2082-infinity-hearts-lily


 

Metod

Slå upp 69 m på 4,5 mm, 40 cm rundstickor. 

PM för att markera v start. 

Sticka ett v rät.  

Hela polokragen stickas härefter i detta mönster:

Varv 1: *sticka 2 r, 1 av* - upprepa hela varvet

Varv 2: sticka rät hela varvet 

Upprepa varv 1 och 2 11 gånger mer = 24 v i allt. Avsluta med varv 2.

I nästa varv ökas det med 3m i en för att upprätthålla mönstret på bakstycket, samtidigt som du
placerar MM för att markera för sadelaxlarna.

Gör såhär: Använd den vänstra stickan till att samla upp tråden mellan 2 maskor från varvet nedan,
samla upp tråden framifrån och sticka maskan 1 r i främre maskbågen, 1 r i bakre maskbågen, 1 r i
främre maskbågen = 3 m ökning. Fortsätt med att sticka 13 m i mönster, PM, sticka 6 m =
axelmaskor, PM, sticka 30 maskor, PM, sticka 6 m = andra axeln, PM, sticka 14 maskor.

Du har nu markerat 30 m till bak- och framstycke, samt 6 m för varje axel = 72 m.

Sadelaxelökning:

Du fortsätter i det etablerade mönstret hela tiden över axlarna och resten av kragen, samtidigt med
att du ökar INNAN 1:a och 3:e markeringen och EFTER den 2:a och 4:e markeringen.

Gör såhär:  

INNAN MARKERINGEN: 

Den nya maskan vrids mot höger.

Använd den vänstra stickan till att samla upp tråden mellan två maskor från varvet nedan, samla upp
tråden bakifrån och sticka maskan rät i främre maskbågen.

EFTER MARKERINGEN: 



 

Den nya maskan vrids mot vänster.

Använd vänster sticka till att samla upp tråden mellan två maskor från varvet nedan, samla upp
tråden framifrån och sticka maskan rät i bakre maskbågen.

Det minskas alltså bara på fram- och bakstycket och antalet axelmaskor förblir de samma. Fortsätt
med ökningarna i mönstret. Öka som beskrivet på varje varv i allt 15 gånger = 132 m.

Sticka nästa varv i mönster, medan axel-m maskas av. 

= 60/60 maskor till framstycke/bakstycke.

Nu stickas fram- och bakstycke var för sig såhär:

Bakstycke (använd en extra kabel och låt maskorna till framstycket vila på denna):

Ta av garnet, ta bort MM, flytta de resterande 31 m från vänster sticka över på höger sticka och
sticka vidare fram och tillbaka (OBS! Har du följt mönstret korrekt, ska den första stickan vara varv 2 i
mönstret) så här:

Sticka 1 (AVS): 

Håll garnet framför arbetet och lyft av den första m som om du stickar den avig, sticka avig till det är
1m kvar, avsluta med 1r. Vänd arbetet.

Sticka 2 (RS): 

Håll garnet framför arbetet och lyft av den första m som om du stickar den avig, *sticka 1 av, 2 r*,
upprepa till det är 2m kvar, 1 avig, avsluta med 1 r. Vänd arbetet.

Upprepa sticka 1 och 2 i allt 14 gånger mer (eller fler, om du önskar en längre krage). 

Sticka sticka 1 en gång till, vänd arbetet. 

Maska av från RS med rätmaskor.

Framstycket: 

Sticka på samma sätt som bakstycket, men börja från "Sticka 1 AVS". 

 

Ta av garnet och fäst. 



 

Tvätta och sträck arbetet om önskat.

Designad av: jillkarina (Jill Karina)  
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