Tuben mäter ca 120 cm i omkrets och är ca 38 cm hög
Tuben blir så pass djup & lång att den både räcker att dra upp över huvudet och till att lägga dubbel runt halsen. Vill
du bara ha en tubhalsduk att lägga två ggr runt halsen kan det räcka med 4 nystan, då blir den ca 25-26 cm hög.
Till min tubsjal har jag använt:
Garnåtgång: 6 nystan Alpaca + MerinoWool + Nettles Marsala 1208
Stickor:
Rundsticka 6 mm, 80 cm lång.
Stickfasthet: Ca 10 kvcm = 15 m x 30 varv i mönsterstickning på stickor 6 mm – mätt efter blockning.

Tubhalsduk

Tips

Med två trådar av Alpaca + MerinoWool + Nettles,
lägg upp 197 m lagom hårt på rundsticka 6 mm. För
ihop arb och lyft över sista m till vä sticka och sticka
den sedan tillsammans med den först upplagda m
(196 m) .

Garn alternativ:
Ovan variant stickas med dubbel tråd av garnet som
eg är ett garn för stickor 4 mm och med en
normalstickfasthet på 22 m x 30 v.
Dvs totalt antal meter som stickas är ca 3 x 175 m =
525 m garn
Sticka sjalen med enkel tråd av tex Onion Organic
Wool + Nettles 80 m. 525/80 = 6,56 = 7 nystan.

Sticka i mönster:
Varv 1: 1 rm, 2 am, *2 rm, 2 am*, uppr *-* till sista m,
1 rm.
Varv 2: *2 rm, 2 am*, uppr *-* varv runt.
Upprepa varv 1-2 till dess att det bara finns garn kvar
till att avmaska med. Avmaska i mönster.

Experimentera själv:
Mönstret går över 4 m (totala antalet m skall vara
delbart med 4) när du stickar i varv runt på rundsticka.

Fäst alla lösa trådar. Låt sjalen ligga ett par minuter i
ljummet vatten, centrifugera 2 min, lägg ut den plant
att torka, gärna med en handduk mellan lagren så att
det inte blir några skarpa kanter.
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