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Pulsvärmare
Korvmuddar
Garn: Mjukt tvåtrådigt ullgarn
Garnåtgång: ca 50-70g (beroende på handstrlk)
Stickor: Strumpstickor nr 2,5
Maskantalet är anpassat efter min hand med en
omkrets på 17 cm på bredaste stället. För att
anpassa till din egen hand och ditt garn stickar
du först upp en liten provlapp med det garn och
de stickor du vill använda och räknar ut
masktätheten (hur många maskor du stickar per
centimeter). Mät din hand på det bredaste
stället. Multiplicera det mått du får med antalet
maskor per centimeter.
Räkne-exempel: Min hand är 17 cm i omkrets. Med det lila garnet på bilden och stickor
2,5 mm stickar jag ungefär 29 maskor på 10 cm. vilket blir 2,9 maskor/cm. Detta ger:
17cm * 2,9maskor/cm = 49,3maskor vilket jag avrundar till 50 maskor
Muddarna stickas antingen på jumperstickor och sys sedan ihop, eller så stickar man
dem på strumpstickor och slipper monteringen ;)
Lägg upp det antal maskor du kommit fram till i beräkningen ovan (50 maskor i mitt
fall). Fortsätt därefter på ett av följande sätt:
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På strumpstickor:

För över maskorna på strumpstickor och sticka enligt följande:
6 varv aviga med färg ett
*6 varv räta med färg två
1 vara räta med färg ett (detta varv är för att få färgbytet snyggt)
6 varv aviga med färg ett*
upprepa * - * till önskad längd. Maska sedan av löst och fäst trådarna.
...................................................................................................................................

På jumperstickor:

Sticka ett varv avigt
1 varv räta maskor
1 varv aviga maskor
1 v. räta m.
1 v. aviga m.
1 v. räta m.

Avig-rand (den blir ”krullig” utifrån
sett):
Byt färg till färg nr 1
1 varv räta maskor
1 v. r. m.
1 v. a. m.
1 v. r. m.
1 v. a. m.
1 v. r. m.

Rät-rand (den blir slät utifrån sett):
Byt till färg nr 2
1 varv räta maskor
1 varv aviga m
1 v. r. m.
Upprepa varannan rät-rand och
1 v. a. m.
varannan avig-rand till önskad längd.
1 v. r. m.
Avsluta med avig-rand. Därefter
1 v. a. m.
maskar du av och syr ihop.
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