Version 4

5-30. GÄSTRIKE BRUDKLÄNNING MED BRUDKRONA
BRUDKLÄNNING
GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr (100% Ull, Ca 100 g = 150 m)
GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
STORLEK M/L
BRÖSTVIDD - PLAGGETS Ca 84 cm i osträckt tillstånd. Plagget kan sträckas ut till ca 106 cm
MIDJEVIDD - PLAGGETS Ca 64 cm i osträckt tillstånd. Plagget kan sträckas ut till ca 100 cm
STUSSVIDD - PLAGGETS Ca 76 cm i osträckt tillstånd. Plagget kan sträckas ut till ca 120 cm
ÄRMLÄNGD Ca 72 cm (måttet mäts från halsringning, över axel och ner till hanleden)
GARNÅTGÅNG Ca 1900 g
RUNDSTICKOR Nr 5.5 60 och 80 cm, Nr 4.5 40 cm
MASKTÄTHET Ca 18 slätstickning på stickor nr 5 = 10 cm
BRUDKRONA
GARNKVALITÉ Gästrike 4 tr eller Gästrike 2 tr ( Gästrike 4 tr, 100% Ull, Ca 100 g = 150 m). (Gästrike 2 tr 100% Ull, Ca 100 g = 300
m)
STORLEK A Stor krona = Gästrike 4 tr, omkrets/diameter på bandet ca 37 cm, omkrets/diameter överkant krona ca 75 cm.
STORLEK B Liten krona = Gästrike 2 tr, omkrets/diameter på bandet ca 32 cm, omkrets/diameter överkant krona ca 61 cm.
GARNÅTGÅNG Stor krona A ca 100 g. Liten krona B ca 50 g
VIRKNÅL Nr 3 till stor brudkrona i Gästrike 4 tr (Se bild A), Nr 2,0 till liten brudkrona i Gästrike 2 tr (se bild B)
TILLBEHÖR Stärkelse gjord på ca ½ Socker + ca ½ vatten att stärka brudkronans form, samt durkslag att forma kronan på
FÖRKLARINGAR
Första och sista m stickas alltid rät = kantm
FRAMSTYCKET
Lägg upp 283 m på rundsticka nr 5.5 och sticka rätst. i 5 cm.
V 1: Börja mönstret från rätsidan: 1 rm kantm, 8 rm (flätan) 18 am, 8 rm (fläta), 37 m diagram 1, 8 rm (fläta), 18 am. 8 rm (fläta), 71 m
diagram 1, 8 rm (fläta), 18 am, 8 rm (fläta) 37 m diagram 1, 8 rm (fläta), 18 am, 8 rm (fläta) 1 rm kantm.
V 2: avigsidan: 1 rm, 8 am, 18 rm, 8 am, 37 am, 8 am, 18 rm, 8 am, 71 am, 8 am, 18 rm, 8 am, 37 am, 8 am, 18 rm, 8 am, 1 rm.
V 3: rätsidan: 1 rm, fläta, 18 am, fläta, 37 m diagram 1, fläta, 18 am, 71 m diagram 1, fläta, 18 am, fläta, 37 m diagram 1, fläta, 18
am, fläta, 1 rm.
V 4: Stickas som v 2.
V 5: Sticka som v 1.
Flätorna vrides vart 11:e varv, när 3 vridningar är gjorda görs 1:a romben. På den yttersta flätan görs inga romber, därefter görs 4
vridningar mellan romberna. På de 37 m mosst. minskas 1 m i var sida vart 8:e v och efter 48 v minskas 1 m vart 6:e v. på de 71 m
mosst. minskas 1 m i var sida vart 6:e v. När romberna skall stickas minskas 1 m på var sida mot den aviga vända slätst., även
intagning i sidan. Ingen minskning vid 4:e romben, bara 1 m i var sida. Anpassa mosst. mönstret vid minskningar och ökningar under
arbetets gång så att det stämmer. Efter 2:a romben anpassa mosst, så att du kan sticka ihop flätorna på ett snyggt sätt (2:a och 3:e
på var sida, se bilden på framsidan). På mittersta mosst. mönster stickas flätorna ihop innan den 4:e romben. Efter 4:e romben
minskas 1 m i var sida 1 ggr, samt 1 m på var sida om de 3 mitteflätorna vart 7:e v 2 ggr. Därefter ökas 1 m på var sida om flätorna
vart 7:e v 2 ggr. Sticka sammalget 5 vridningar innan oket. Maska av 14 m i var sida, så att när du börjar med oket, då börjar man
med romben du har 66 m kvar, lägg arbetet åt sidan.
BAKSTYCKET
Lägg upp 267 m och sticka lika som framstycket men man utesluter flätorna i sidan. Maska av 6 m i var sida för ärmhål när arbetet är
lika långt som framstycket, = 66 m lägg arbetet åt sidan.
ÄRMAR
Lägg på st nr 5.5 upp 57 m och sticka 5 räta v, på sista v ökas 3 m på de 5 mittersta m som bildar flätan, de övriga m på båda sidor
stickas som avig vänd slätst. Sticka 2 v, minska därefter 1 m i var sida innanför kantm. vart 4:e v 8 ggr. Sticka rakt tills arbetet mäter
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24 cm, öka i var sida vart 6:e v 9 ggr = 62 m. När arbetet mäter 48 cm maska av 10 m i var sida och du gjort 11 vridningar på flätan
lägg arbetet åt sidan. Sticka 1 ärm till.
OK
Börja med vänster ärm 42 m, framstycke 66 m, höger ärm 42 m och bakstyckets 66 m, sticka ihop delarna med första och sista m på
varje del, samtidigt stickas första v på romben och man stickar 2 m tills. mitt på den avigvända slätst, följ därefter minskningar som är
markerade på diagrammet, minska 1 m på det avigvända partiet på ärmen mot fram och bakstycke vart 4:e varv 4 ggr. Efter att
romben är gjord stickas muscher på det avigvända partiet mellan flätorna, 1:a muschen görs på det 3:dje varvet därefter vart 4:e varv.
Man minskar 1 m före och efter muschen utom när man stickar den sista muschen då minskar man endast före muschen. Byt till st
4.5 när man börjar att sticka för halskragen och man gör sista muschen, (du har 8 m för flätor och 3 m för avig vända slätst vid
halsbörjan). Gör flätvridning vart 6:e v 3 ggr. Efter att 3 flätvridningar är gjorda minskar man 2 m på flätorna och stickar aviga maskor
över alla m. Vänd arbetet så att du har arbetets avigsida ut, sticka ett rätt v och maska samtidigt av maskorna. Tag av garnet och fäst
alla trådar.
KRONA
FÖRKLARINGAR
lm (luftmaska); Gör 1 ögla, x stick ner virknålen och drag upp 1 m, upprepa från x tills önskat antal lm erhållits.
fm (fast maska); Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m, (2 m på nålen), drag genom m.
st (stolpe); Gör 1 omslag om virknålen och stick ner den i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (3 m på nålen), drag genom 2
m 2 ggr. lmb (luftmaskbåge)
picot; 5 lm, 1 fm i den första av dessa 5 lm
klöver: 6 lm, sm i den 4:e lm från nålen, ( 3 lm, 1 sm i samma m som 1:a sm) 2 ggr, 1 sm i var och en av resterande 2 lm.
MODELL, A & B
Börja med den nedre raka delen, som virkas fram och tillbaka. Därefter virkas var udd för sig direkt på den raka delen. Lägg upp 16
lm.
Varv 1: 1 st i 8:e lm från nålen, 1 st i var och en av resterande lm.
Varv 2: 3 lm (= 1:a st), 2 st, 5 lm, hoppa över 5 st, 1 st, 2 lm, hoppa över 2 lm, 1 st.
Varv 3: 5 lm (= 1:a st + 2 lm), 1 st i nästa st, 5 st om de 5 lm, 3 st.
Upprepa från v 2 till det finns sammanlagt 36 v. Sy ihop sista v med uppläggnings v.
UDDAR
Stolpvarvet på bandet = rätsida.
Varv 1: 3 fm om 1 ruta i kanten på bandet, x 8 lm, hoppa över 2 rutor, 3 fm om nästa ruta, 6 lm, hoppa över 1 ruta, 2 st + 2 lm + 2 st
om nästa ruta, 6 lm, hoppa över 1 ruta, 3 fm om nästa ruta, upprepa från x, men OBS! efter de sista 6 lm, hoppar man över 2 rutor, 1
sm i 1:a fm på v. Nu virkas var udd för sig, fram och tillbaka.
Varv 2: sm till den 7:e av de första 8 lm, 2 fm om lmb, 1 lm, 8 fm om de 6 lm, 1 lm, 1 st i var och en av de 2 st, 2 st + 2 lm + 2 st om
de 2 lm, 2 st, 1 lm, 8 fm om de 6 lm, 1 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 3: 6 lm, 4 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 4 st, 6 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 4: 8 fm om de 6 lm, 1 lm, 6 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 6 st, 1 lm, 8 fm om de 6 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 5: 6 lm, 8 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 8 st, 6 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 6: 8 fm om de 6 lm, 1 lm, 10 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 10 st, 1 lm, 8 fm om de 6 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 7: 6 lm, 12 st, 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, 12 st, 6 lm, 2 fm om de 8 lm, vänd.
Varv 8: 8 fm om de 6 lm, 1 lm, 1 st i den 1:a av de 14 st, (2 lm, hoppa över 1 st, 1 st) 6 ggr, 2 lm 2 st + 2 lm + 2 st om de 2 lm, (2 lm,
hoppa över 1 st, 1 st) 7 ggr, 1 lm, 8 fm om de 6 lm, 2 fm om de 8 lm, tag av garnet. Börja nästa udd med 2 fm längst till vänster om
samma 8 lm som de sista fm på föregående udd och virka v 2 - 8. Virka övriga uddar på samma sätt.
Varv 9: Virkas runt samtliga uddar, 1 fm om lm efter de första 8 fm på en udd, x (2 fm om nästa lmb, 1 "klöver", 2 fm om nästa lmb, 1
picot) 3 ggr, 2 fm om nästa lmb, 1 fm + 1 "klöver" + 1 fm om lmb i toppen, (2 fm om nästa lmb, 1 picot, 2 fm om nästa lmb, 1 "klöver")
3 ggr, 2 fm om nästa lmb, 1 fm om lm, 1 lm, 1 fm om lm efter de första 8 fm på nästa udd, upprepa från x utmed samtliga uddar, sluta
med 1 sm i 1:a fm.
EFTERBEHANDLING
Stärk brudkronan så här: Fyll en sprayflaska med rumstempererat vatten, duscha hela brudkronan med vatten (hela brudkronan ska
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kännas fuktig på både in- och utsida. Placera kronan ovan på tex. ett durkslag och forma till kronan till en fin form. Låt arbetet torka på
durkslaget (det ska inte vara snustorrt utan kännas något fuktigt).
Sockerlösning: Häll upp ca ½ dl vatten i en kastrull och låt koka, rör ner ca ½ dl strösocker och koka i max 5 min (viktigt att inte koka
längre än 5 min eftersom sockerblandningen kan missfärgad, vilket i sin tur innebär att stärkelsen kan bli fläckig när brudkronan har
torkat). Duscha brudkronan rikligt med sockerlösningen (både inuti och utanpå). Placera brudkronan på durkslaget igen ,om så
behövs forma till den och låt torka. Om Du önskar stelare resultat, koka upp ny sockerlösning, duscha, torka tills önskat resultat
uppnås.
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Tips & Råd
Garnalternativ: Observera att masktäthet, garnåtgång samt den slutliga formen kan variera vid byte av garn (även med garn i
samma garngrupp).
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka/virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med
tunnare eller grövre stickor/virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar/virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar/virkar.
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från
parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan
färgerna.

Förkortningar
Stickning
am=avig maska/aviga maskor, arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, avm=avmaska, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre
maskbågen, cm:s=centimeters, db-int=dubbelintagning, döhpt=dubbel överdragshoptagning, enl=enligt, fg=färg, flm/LM=flytta
markör/lyft markör, fmb=främre maskbågen, framst=framstycke, förkl=förklaringar, ggr=gånger, hopt=hoptagning, int=intagning,
kantm=kantmaska, m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande,
rm=rät maska/räta maskor, räts/RS=rätsidan, rätst=rätstickning, slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, tills=tillsammans,
uppr=upprepa, v=varv, vr=vriden/vridna, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, öhpt=överdragshoptagning, ökn=ökning
Virkning
arb=arbetet, avigs/AS=avigsidan, bakst=bakstycke, bf/bfg=bottenfärg, bmb=bakre maskbågen, cm:s=centimeters, dst=dubbelstolpe,
enl=enligt, fg=färg, fmb=främre maskbågen, flm/LM=flytta markör/lyft markör, fm=fast maska/fasta maskor, förkl=förklaringar,
ggr=gånger, hopt=hoptagning, hopv=hopvirkade, hst=halvstolpe, kantm=kantmaska, lm=luftmaska, lmb=luftmaskbåge,
m=maska/maskor, mb=maskbåge, mf/mfg=mönsterfärg, omsl=omslag, plm/PM=placera markör, rest=resterande, räts/RS=rätsidan,
st=stolpe, st-gr=stolpgrupp, sm=smygmaska, tills=tillsammans, uppr=upprepa, v=varv, v:s=varvs, ytterl=ytterligare, ökn=ökning,
3-dst=tredubbel stolpe, 5-lmb=luftmaskbåge med 5 lm
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