Tån sys ihop
Sitt någonstans där det är lugnt och bra ljus. Ha stickningen och en tapetserienål
eller stoppnål till hands. Träd tråden i nålen.

Håll stickorna parallellt i förhållande till varandra som bilden visar.

Stick nålen genom första maskan på den stickan som är närmast dig och drag
igenom tråden från höger till vänster genom den maskan. Låt maskan sitta kvar på
stickan.

Nu sticks nålen in genom första maskan på den andra stickan så som bilden visar,
inifrånavigsidan på stickningen och ut på rätsidan. Låt också denna maska sitta kvar
på stickan. Drag igenom garnet. Dessa två första steg är förberedelser till de
maskstygn som sedan upprepas.
Så här gör man bara i starten.
Nu kommer själva sammanfogningen med maskstygn. Det som kommer nu ska
upprepas tills alla maskor har sytts ihop. Man kan ha hjälp av att tänka ”rät, avig,
avig, rät” när man syr du kommer snart att se varför.

Steg 1

Stick in nålen i första maskan igen från framsidan av stickningen som om en rät
maska skulle stickas, släpp av maskan från stickan till nålen.
Steg 2

Stick in nålen i nästa maska på den främre stickan som om den skulle stickas avigt,
men låt den sitta kvar på stickan. Drag försiktigt igenom garnet.
Steg 3

Stick in nålen i den bakre stickans första maska som om den skulle stickas avigt och
släpp av den från stickan.

Steg 4

Stick igenom nålen i nästa maska som om den skulle stickas rät och låt maskan sitta
kvar på nålen. Drag igenom garnet.
Upprepa steg 1 – 4 om och om igen. När du sytt ihop en bit stanna upp och drag åt
maskorna om du inte redan gjort det när du sydde, så att maskorna i sömnaden blir
lika stora som de stickade maskorna.
På bilden nedan syns hur man sytt utan att dra åt alls. Här tar man nålen och drar i
en maska i taget så att de blir lika stora som de tidigare stickade maskorna.
Resultatet syns på nästa bild.

Upprepa steg 1 – 4 tills alla maskorna är sydda. De två sista maskorna på stickorna
sys genom att göra steg 1 och direkt därefter steg 3.
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