ORMSTA
Wrist-warmers in Twined Knitting

Tvåändsstickade muddar
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ORMSTA
Wrist-warmers in Twined Knitting

Muddar i tvåändsstickning

Knitting this pattern requires basic skills in
twined knitting, such as the basic cast-on,
bind-off and traditional stitches

För att sticka detta mönster bör man
känna till traditionell uppläggning,
avmaskning och grundläggande maskor i
tvåändsstickning.

The full pattern repeat is 6 stitches and 16
rows and shown in red in the chart.

Mönsterrapporten går över 6 maskor och
16 varv och är markerad med rött i
diagrammet.

Needles:
5 double-pointed needles,
2½ mm (US 1½)

Stickor:

Gauge:

36 stitches/10 cm (4 inches)

Stickfasthet: 36 maskor/10 cm

Size:

Adult (84/78/72 stitches)

Storlek:

5 strumpstickor, 2½ mm

Vuxen (84/78/72)

Yarn:
2-ply, for twined knitting, z-plied,
from Wålstedts (www.walstedts.se), or any
other yarn that you choose to use. You will
need approx. 60 grams (at 84 stitches),

Garn:
2-trådigt, z-tvinnat garn från
Wålstedts (www.walstedts.se), eller
annat valfritt garn. Du behöver
ca 60 gram (vid 84 maskor).

Always make a swatch!

Gör alltid ett stickfasthetsprov!

1. Cast on 84 stitches for man´s size (approx.
23-24 centimeters in circumference), 78/72
stitches for woman´s size.

1. Lägg upp 84 maskor för mansstorlek
(ca 23-24 cm i omkrets), 78/72 maskor
för damstorlek.

I used cast on number 1 from the book
"Twined Knitting, A Swedish Folkcraft
Technique" by Birgitta Dandanell and Ulla
Danielsson (new Swedish edition available
“Tvåändsstickat” Dandanell, Danielsson,
Ankert (red) 2010 Dalarnas museum).

Jag använde uppläggning nr 1 i boken
"Tvåändsstickat" av Dandanell,
Danielsson och Ankert (ny utgåva från
Dalarnas Museum)

2. Divide the stitches on 4 needles.

2. Fördela maskorna på 4 stickor.

3. Join into the round, be careful not to twist
work.

3. Sammanfoga för att sticka runt och var
noga så att arbetet inte snor sig.

4. Knit according to the chart.

4. Sticka enligt mönsterdiagrammet.

5. After row 50 bind-off with purl stitches.

5. Efter varv 50 avmaskar man med
aviga maskor.
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Chart / Diagram

6. Weave in ends.

6. Fäst trådarna.

7. Wash the wrist-warmers.

7. Tvätta.
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Notes

Tips

Always make a swatch to determine your
gauge.

Gör alltid ett stickfasthetsprov.

You can easily change the width of the wristwarmers by adding or reducing 6 stitches at a
time.

Du kan lätt ändra vidden på mudden
genom att lägga till eller ta bort 6 maskor
åt gången.

You can easily change the length of these
wrist-warmers by adding or reducing the
number of rows 8 or 16 rows at a time.

Du kan lätt ändra längden på mudden
genom att lägga till eller ta bort 8 eller 16
varv åt gången.

When I divide the total number of stitches on
4 needles I keep them together in repeats so
that I don´t have to change a needle in the
middle of a repeat. This means that 84
stitches will be divided 24/18/24/18.

När jag fördelar maskorna på stickorna
håller jag ihop dem rapportvis för att jag
tycker att det är lättare att inte byta sticka
mitt i en rapport. Det innebär att om jag
har 84 m fördelar jag dem: 24/18/24/18.

Ormsta
Burial field from the Iron Age

Gravfält från Järnåldern

Ormsta (north of Stockholm, Sweden) has been
populated since 500 AD (the Iron Age). The burial
field shown in the picture contains remains from
the people that lived here at that time. The burial
field consists of about fifty graves. "Ormsta" means
the settlement which Orm commanded.

Ormsta (norr om Stockholm) har varit befolkat
sedan år 500 e.Kr (Järnåldern). Gravfältet är
lämningar efter de människor som levde här
då. Gravfältet omfattar ett femtiotal gravar.
Ormsta betyder bosättningen där Orm
härskade.
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