Gallervärmare
Garnåtgång till vår variant:
25g Kid Silk fg 03
25g Kid Silk fg 04
Stickor: 2.5 mm
Virknål: 2.5 mm
Pulsvärmare som kan användas i till väldigt många kvalitéer - den uppstickade är i två nyanser av Kid Silk
från Garnstudio: rosa och ljusrosa, en tråd av varje. Den väger färdig 12g vilket gör att man kan klara ett par
pulsvärmare på ett nystan á 25g om man väljer att endast sticka med en färg. Behöver du ha den bredare så
lägg upp några maskor färre så räcker fortfarande ett nystan. Pulsvärmaren stickas som en platta och sys
ihop för att därefter virkas runt ena kanten.
Lägg upp 40m med 1 tråd av varje färg - se till att det ej blir för hårt så att kanten drar sig. Sticka rätstickning
(= varv 1: rm, varv 2: rm, upprepa dessa två varv). När arbetet mäter ca 18 cm - mät på din egen handled så
att den passar dig. Sy med maskstyg mellan de lösa maskorna och uppläggningsvarvet (eller om så önskas så
maskas det av - ej för hårt så att kanten drar sig - och så syr man ihop avmaskningskanten fint mot
uppläggningskanten så att det blir så platt söm som möjligt).
Gör 1 fm med virknål 2.5 mm och 1 tråd av varje kvalité i sömmen i ena sidan. *Virka 5 lm, hoppa övre ca
1.5 cm av det stickade och virka sedan 1 fm*, upprepa * till * tills du kommer tillbaka till startmaskan. Lägg
ett par smygmaskor längs med första bågens så att du hamnar mitt på bågen och fortsätt därefter
ytterligare 4 varv med *5 lm, 1 fm i nästa båge* = totalt 5 gallervarv virkade. Fäst trådar och det är klart.
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