
91410
ZPAGETTI



91410  SITTPUFF
GARNKVALITÉ  Zpagetti (92% Högkvalitativ Bomull, 8% Övriga Fibrer. Rulle ca 900 g = 120 m)
STORLEK Diameter: Ca 65 cm. Omkrets: Ca 170 cm. Höjd: Ca 40 cm.
GARNÅTGÅNG Ca 3600 g
STICKOR  Nr. 12
VIRKNÅL  Nr. 12 (till montering)
TILLBEHÖR Som fyllning kan du t.ex. använda dig av 2 duntäcken. De är lätta att  
 forma! Ett annat alternativ är skumgummi. Gammal t-shirt eller annat  
 stretchigt tyg att använda som överdrag till fyllningen. 
FAKTA  Zpagetti är en återvinningsprodukt som är baserad på överskott från  
 modeindustrin. Därför varierar garnets egenskaper vad gäller färgnyans,  
 grovlek, sträckning och töjbarhet.
DESIGN & TEXT  Hoooked E-POST patterns@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING Maja Karlsson

FÖRKORTNINGAR m=maska/maskor, rm=rätmaska/rätmaskor

SITTPUFF Sticka ett rektangulärt stycke. 
 Puffen stickas från sidan. Lägg upp 24-30 m (beroende på hur hög du vill att puffen ska bli) på stickor nr 12 med 1 tråd Zpagetti.  
 Sticka 2 räta varv. Fortsätt sedan med rätstickning under resten av arbetet! Sticka med kortvarv (för att undvika hål på ovan-  
 och undersidan): *Sticka till 4 m återstår, vänd och dra åt första maskan hårt, sticka sedan till 4 m återstår, vänd och dra åt  
 första maskan hårt, sticka sedan till 8 m återstår, vänd och dra åt första maskan hårt, sticka sedan till 8 m återstår, vänd och  
 dra åt första maskan hårt, sticka sedan 16-22 rm, sticka därefter 1 varv räta maskor,* upprepa från *-*
 Maska av när arbetet mäter ca 120-130 cm.

MONTERING Sy kaststygn med dubbelt Zpagetti-garn, genom öglorna i de yttersta maskorna, längs en av styckets långsidor. Dra åt  
 tråden försiktigt och fäst med kaststygn (= botten). Virka ihop kortsidorna med smygmaskor så prydligt som möjligt, eller  
 sy ihop kortsidorna med kaststygn. Fyll sittpuffen med duntäcken eller skumgummi. (Stoppa fyllningen i någon form av  
 överdrag, så att den inte syns igenom den stickade strukturen - du kan till exempel använda dig av en gammal t-shirt i  
 samma nyans som garnet.)
 För att sy ihop puffen utan hål upptill, kan det vara bra med en hjälpande hand som kan hålla i och dra åt. Sy ovansidan  
 på samma sätt som botten, med dubbel tråd genom öglorna i de yttersta maskorna och dra åt. Ta av garnet. Sy kaststygn  
 och dra åt hårt tills det inte är något synligt hål i mitten och fäst. Fäst övriga lösa trådar. 
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TIPS & RÅD • För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete. 
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