Versie 1

Pulsvärmare och handledsvärmare med eller utan fläta
Spana in dessa mysiga handleds- och pulsvärmare i Fuga! Välj om du vill sticka dem med jumper- eller strumpstickor.

GARNKVALITÉ Fuga (50% Ull "Superwash", 50% Akryl. Nystan 50 g = 121 m)
MASKTÄTHET Ca 24-25 m resårst på st 4 mm = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV Garngrupp 4 (OBS! Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)
GARNÅTGÅNG - HANDLEDSVÄRMARE (A) Ca 75 g (fg 60103 grå)
GARNÅTGÅNG - HANDLEDSVÄRMARE MED FLÄTA (B) Ca 100 g (fg 60100 vit)
GARNÅTGÅNG - PULSVÄRMARE (C) Ca 50 g (fg 60118 röd)
STICKOR 4 mm (jumperstickor eller strumpstickor)
TILLBEHÖR - HANDLEDSVÄRMARE MED FLÄTA (B) 1 flätsticka 4 mm

FÖRKLARINGAR
Kantmaska: Yttersta m i varje sida stickas rät alla v.
FLÄTA (B)
Varv 1: (räts) 6 rm
Varv 2 och alla v från avigs: Am
Varv 3: Sätt 3 rm på flätst bakom arb, sticka 3 rm, sticka flätst m rätt.
Varv 5: = v 1.
Upprepa v 1-6. Det ska vara 5 varv mellan varje vridning.
HANDLEDSVÄRMARE (A)
Jumperstickor: Lägg på st 4 mm upp 50 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 26 cm maska av i resår
från räts. Sy ihop sömmen, använd kantm till sömsmån. OBS! Glöm inte att lämna en öppning för tummen om du vill ha det.
Öppning för tummen: Lämna öppet ca 5-6 cm, ca 16-17 cm från nederkanten.
Strumpstickor: Lägg på strumpst 4 mm upp 48 m och fördela på 3 eller 4 st. Sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv. När arb mäter ca 16-17 cm
dela för tummens öppning och sticka resåren fram och tillbaka i ca 6 cm. Sticka i rundvarv igen tills arb mäter ca 26 cm. Maska av i resår.
HANDLEDSVÄRMARE MED FLÄTA (B)
Jumperstickor: Lägg på st 4 mm upp 52 m och sticka enl följ: kantm, 32 m resår 1 rm 1 am, 2 am, fläta över 6 m enl förkl, 2 am, 8 m resår
(börja resåren 1 am 1 rm) + kantm. När arb mäter ca 26 cm maska av i resår från räts.
Sy ihop sömmen, använd kantm till sömsmån. OBS! Glöm inte lämna en öppning för tummen om du vill ha det.
Öppning för tummen: Lämna öppet ca 5-6 cm, ca 16-17 cm från nederkanten.
Strumpstickor: Lägg på strumpst 4 mm upp 51 m. Fördela m på 3 eller 4 st. Sticka enl följ i rundvarv: 42 m resår 1 rm 1am, 1 am, fläta över 6
m enl förkl, 2 am. När arb mäter ca 16-17 cm dela arb för tummens öppning. Dela så att flätan kommer mitt på ena halvan. Vänd och sticka
nu fram och tillbaka tills arb mäter ca 22-23 cm. Sticka åter i rundvarv och maska av när arb mäter ca 26 cm.
PULSVÄRMARE (C)
Jumperstickor: Lägg på st 4 mm upp 50 m och sticka resår 1 rm 1 am innanför kantm i varje sida. När arb mäter ca 12-13 cm maska av i resår
från räts. Sy ihop sömmen. Använd kantm till sömsmån.
Strumpstickor: Lägg på strumpst 4 mm upp 48 m och fördela m på 3 eller 4 st. Sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv. Maska av i resår.
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Tips & Advies
Om vragen te voorkomen lees eerst het hele patroon goed door.
Stekenverhouding: Brei of haak altijd eerst een proeflapje om de zien of de stekenverhouding klopt. Klopt deze niet probeer dan dikkere of
dunnere naalden. Klopt de stekenverhouding niet kan dit de vorm en maat van het project beïnvloeden.
Markeren: Markeer met bijvoorbeeld een pen de maat die u breit of haakt voor het gehele project, dan is het beschrijving makkelijker te
volgen.
Diagram: Overzichtelijker wordt het tijdens het werken als een liniaal wordt gebruikt om aan te geven aan welke regel in het diagram
gewerkt wordt.
Bewegingsruimte in het kledingstuk kan verschillen afhankelijk van het type en de vorm van het stuk. Om de juiste maat te vinden raden wij
u aan eerst dicht op uw lichaam uw maten op te meten. Daarna beslist u zelf welke maat u wilt maken voor uw kledingstuk en hoeveel
bewegingsruimte u wilt. De schetsen in het patroon met afmetingen kunnen u helpen in uw keuze.
Breien met meerdere kleuren/ Fair Isle: Neem de draad die achter het werkstuk loopt regelmatig mee door deze rond de draad waarmee
gewerkt wordt te draaien, zodra er meer dan 3 -4 steken achter elkaar in dezelfde kleur worden gebreid. Dit is om te voorkomen dat er
lange losse draden op de achterkant van het werkstuk ontstaan. Moet dit meerdere opeenvolgende toeren gebeuren, vermijd dan om dit
steeds op dezelfde plek te doen.
Alternatieve wol keuzes: Let op dat als u andere wol gebruikt dan in het voorbeeld dan heeft dit invloed op het eindproduct. (Ook als een
garen gebruikt wordt in dezelfde garengroep)
Tips voor hand geverfde garens: Koop bij het beginnen van het project voldoende garen omdat het vaak kan verschillen van kleur tussen de
verschillende verfbaden. Wissel de bolletjes met elkaar per toer dan vallen eventuele kleurenwisselingen tussen de bollen niet op.
Blokken en wassen. Kleuren kunnen in de was doorlopen als het te lang vochtig is. Let extra op met kleuren met hoog contrast. Maak het
werkstuk vochtig, graag met een spuitflesje, druk voorzichtig het overschot aan water eruit door het werkstuk in een handdoek te rollen.
Leg het werkstuk plat en laat het drogen, span het eventueel op in de grote van de aangegeven maten.

Afkortingen
Breien en Haken:
Afw: afwisselend (elke tweede toer), afh: afhalen, afk: afkanten, AK: Averechtse kant, ai: achter insteken, in de achterste lus insteken, av.:
averecht,Dstk: Dubbele stokje, gedr.: achter insteken, gedraaid breien, GK: goede kant, herh: herhalen, HK: hoofdkleur, Hstk: Halve stokje,
HV:Halve vaste, Ksteek: kantsteek, kl.: kleur, kab: kabel, k.n.: kabelnaald, L: losse, LLM: naar links leunende meerdering: steek linker naald
van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een rechte steek, LLM2: Naar links leunende
meerdering 2 steken: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een
rechte steek, haal deze niet af, brei in de achterkant van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd, LLAV: Naar links leunende
averechte meerdering: steek linker naald van voor naar achter onder horizontale draad tussen de steken. Brei door de achterste lus een
averechte steek. m: markeerder, m.overh.: markeerder verplaatsen van de linker naald naar de rechter naald, mind: minderen/mindering,
M1: maak 1 = meerderen door verbindingslus op te halen, ribst: ribbelsteek, r: recht, RLM: naar rechts leunende meerdering: steek linker
naald van achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een rechte steek. RLM2: Naar rechts leunende
meerdering: steek linker naald van achteren naar voren onder horizontale draad tussen de steken, haal deze niet af, brei in de achterkant
van dezelfde steek nogmaals, haal af, 2 steken gemeerderd. RLAV: Naar rechts leunend, averechte meerdering: steek linker naald van
achter naar voor onder horizontale draad tussen de steken. Brei met deze lus een averechte steek, overh.: overhalen, omsl: omslaan, PM:
plaats markeerder, sam: samen, st: steek, steken, Stk: stokje, Stk-gr: stokje-groep t.: toer, VK: Verkeerde kant, 1overh. 1r.overh: haal 1 steek
over, 1 steek recht breien en haal de overgehaalde steek over de gebreide steek. 3dbst: Driedubbele stokje, 5lstb: steekboog met 5 losse.

Brioche:
Brioche-r: Brei de steek en het omslag samen recht, Brioche-a: Brei de steek en het omslag samen averecht, 1avoverh+omsl: Met de draad
vóór her breiwerk, haal 1 st af alsof deze av gebreid zou worden en haal de draad over de rechter naald zodat de draad weer achter het
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breiwerk is. Nu is 1 st afgehaald en is een omslag gemaakt die bij de steek hoort, Brioche-rOmslBrioche-r: Brei de afgehaalde st van de
vorige toer en het omslag samen recht -laat de st op de nld + Omsl aan de linker nld-maak een omslag een de rechter nld en brei nog 1 r in
de st + omsl aan linker nld – haal van linkernld af (=2 st gemeerderd), Brioche3sam: Brei 3 st r sam (= 2 st geminderd), 2afh1r2overh: Haal
twee st r af, brei 1 st r, haal de twee afgehaalde st over de net gebreide, Brioche4meerd: Brioche-r, omsl, brioche-r, omsl, brioche-r. 5 st in
dezelfde st (=4 st gemeerderd), Brioche 4 st sam: (gedaan met 5 st) Haal 2 st af, één voor één, alsof ze r gebreid zou worden; zet de
volgende (r) steek op een kabelnaald en hou vóór het breiwerk; 1 r, trek één van de afgehaalde st erover; zet de st terug van de rechternaald
op de linker naald en trek de volgende st eroverheen; zet de st op de rechternaald en trek de tweede afgehaalde st erover; zet de st op de
kabelnaald op de linker naald; zet 1 st over van de rechternaald naar de linker naald en trek de st die eerder p de kabelnaald zat over de
steek. Zet de steek terug op de rechternaald. Meerd 3 in 1: Brei 3 st in 1 als volgt: Brei 1 brioche-r, maar laat de st staan op de linker naald,
omsl, 1 brioche-r in dezelfde st en haal av af van de linker naald. Brei de nieuwe steken in de volgende toeren zodat ze passen in de briochestructuur = 2 st gemeerderd, Meerder 4 in 1: Deze meerderingen gebeuren over 2 toeren. Toer 1 met de hkl: sla de draad 3 keer om de naald,
zodat 3 omslagen ontstaan. Toer 2 met de ckl: brei 4 st in de 3 omslagen: [haal 1 av af + omsl, 1 av] 2 keer.
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