Pulsvärmare med fallande löv
Armbågslånga pulsvärmare med spetsmönster framtill och flätresår på andra sidan.
Design: Alexandra Brinck

Du behöver:
 2 (ev 3) nystan Jaeger ”Extra Fine Merino DK” (100 % merinoull, 125 m/50 g)
Till mina gick det åt ganska exakt två nystan, så eventuellt kan du behöva ett extra nystan.
 Strumpstickor 3,5 mm eller den storlek du behöver för att få rätt masktäthet
 2 stickmarkörer
 stor säkerhetsnål
Masktäthet: 22 m och 30 varv = 10 cm
Mönsterdiagram:
Läs diagrammet från höger till vänster, nerifrån och upp. När du stickat de 8 varven från diagrammet börjar
du om på varv 1 igen, osv. Det skuggade partiet i mitten är den spetsstickade panelen som hamnar på
pulsvärmarens utsida, på var sida om spetspanelen stickas aviga maskor och resten är flätresår (3 m
räta/fläta, 2 m aviga).

Vänstra pulsvärmaren:
Lägg upp 50 maskor och sticka runt på strumpstickor enligt diagrammet. När du stickat 3
upprepningar av mönstret (dvs 24 varv) så minskas 2 maskor genom att de 2 aviga maskorna
närmast intill spetspanelen (den skuggade delen) på var sida stickas tillsammans. (Tänk på att du
nu har färre maskor än diagrammet visar, så sticka bara 3 aviga m på var sida om spetspanelen
istället för 4.)
Efter ytterligare 24 varv minskas på samma sätt en gång till. (Nu stickas bara 2 aviga m på var sida om
spetspanelen.) 46 m.
Efter 11 mönsterrapporter (88 varv) börjar du öka för tumme på följande sätt:
Nästa varv: Sticka de första 9 maskorna på varvet som vanligt, sätt en stickmarkör, öka en maska genom att
plocka upp garnet mellan maskorna och sticka en vriden maska, sätt en markör och fortsätt enligt
diagrammet varvet ut. (Observera att maskorna som ökas för tummen, de som hamnar mellan
stickmarkörerna, är extra maskor utöver de som visas på diagrammet – se till att
du inte förskjuter flätmönster eller spetspanel.)
Nästa varv: Sticka tills du kommer till den första markören. Flytta den från vänstra till högra stickan, öka en
maska på samma sätt som förut, sticka en maska rät, öka en maska till och förflytta nästa markör. Fortsätt
enligt diagrammet varvet ut.
Nästa varv: Sticka tills du kommer till den första markören, flytta den och öka genom att sticka i både främre
och och bakre maskbågen i första maskan. Sticka en maska rät, och öka i nästa maska genom att sticka i
främre och bakre maskbågen. Flytta markören. Upprepa detta varv tills du har 13 m mellan markörerna (du
ökar hela tiden i första och sista maskorna innanför markörerna, medan antalet maskor emellan ökar).
När du har ökat till 13 m mellan markörerna fortsätter du på följande vis: Sticka tills du kommer till den första
markören. Ta av den – du behöver inte längre markörerna – och sätt de 13 m för tummen på en hållare (en
stor säkerhetsnål passar bra). Ta av den andra markören, och fortsätt sedan som vanligt varvet ut.
Nästa varv stickas som vanligt, var noga med att se till att du drar ihop stickorna som hamnar över de ökade
maskorna lite extra så att inget hål bildas. Fortsätt att sticka enligt diagrammet tills du stickat sammanlagt 14
mönsterrapporter. Maska av i mönster, inte för hårt.
Tumme: Fördela de 13 maskorna från hållaren på 3 stickor. Plocka upp ytterligare 2 maskor på ovansidan
av tummen (dvs mellan första och sista av de ökade maskorna), och sticka runt i slätstickning på dessa 15
maskor i 4 varv. Maska av. Fäst alla garnändar.
Höger pulsvärmare stickas på samma sätt, förutom tummens placering – istället för att börja öka för
tummen 9 m från början av varvet ökas 11 m från slutet.

