Spetsstickad boll
Stickade julgranskulor i lingarn.
Tag ett par dockor av linnegarn (broderigarn) och ett par tunna stickor, 2-or blir bra. Gärna
i trä, de är inte så tunga och ramlar inte så lätt ur stickningen, det är lite besvärligt de
första varven annars.
Lägg upp 8 maskor och fördela dem på tre eller fyra stickor. Det kan vara lättast att bara ha
tre stickor första varvet eftersom det är ett så litet arbete.
Varv 1: Sticka alla maskorna räta.
Varv 2: Gör ett omslag och sticka en maska rätt, upprepa varvet ut. 16 maskor på varvet.
Varv 3: Sticka ett rätt varv.
Varv 4: Gör ett omslag och sticka en maska rätt. 32 maskor på varvet.
Varv 5: Sticka ett rätt varv.
Varv 6: Gör ett omslag, sticka en maska rätt, gör ett omslag, sticka 2 m tillsamman rätt,
upprepa varvet ut. 44 maskor på varvet. Detta var sista varvet med ökningar.
Varv 7: Sticka ett rätt varv.
Varv 8: Gör ett dubbelt omslag (alltså två varv med garnet runt stickan) sticka 2 m tills rätt,
upprepa varvet ut. Det dubbla omslaget gör att hålen blir större.
Upprepa varv 7 och 8 fyra gånger. Sticka därefter ett rätt varv.
Nästa varv stickas som varv 8 men med enkla omslag. Sticka därefter ett rätt varv. Minska
nu genom att sticka 2 m tillsamman tills det återstår 8 maskor på varvet. Klipp av tråden
och drag tråden genom alla maskorna.
Tag en rund ballong, peta in den genom hålet som uppstod när du maskade av. Blås upp
ballongen så hårt det går. Knyt igen den med en knut. Drag åt tråden som går genom de
sista 8 maskorna så att det sitter åt runt ballongen. Spraya bollen med stärkelse. Låt torka
och stick därefter hål på ballongen och drag ut den genom det lilla hålet.
Detta blir en liten boll lagom som julgranskula. Det går bra att göra större bollar genom att
öka även efter varv 6, gör då *ett omslag, sticka en maska rätt, ett omslag 2 m tills rätt, ett
omslag 2 m tills rätt*, upprepa. Öka för varje ytterligare ökningsvarv antalet omslag och 2
m tills rätt mellan ökningarna. Gör inte alltför stora bollar, de blir rätt fula, jag har provat.

