Mönster 1128

Fina ränder

Strl:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Bystvidd:

90

(100)

110

(120)

130 cm

Hel längd:

50

(52)

54

(56)

Garn:

Miranda (43% bomull, 34% akryl, 23% lin) 50g = 145m

58 cm

Garnåtgång
Miranda fg 18

4

(4)

5

(5)

5n

Miranda fg 42

1

(1)

1

(2)

2n

Miranda fg 41

1

(1)

2

(2)

2n

Stickor:

Rundsticka 3,5 – 60 och 40 cm.

Stickfasthet:

20 m / 40 v rätstickning = 10 cm

Randmönster:

Randmönster 1
2 varv fg 42
6 varv fg 18
Dessa 8 varv upprepas totalt 10 ggr
Randmönster 2
6 varv fg 41
6 varv fg 18
Dessa 12 varv upprepas totalt 6 ggr
Därefter stickas det färdig med fg 18

Bakstycke:

Lägg upp 86 (96) 106 (116) 126 m med fg. 18 och sticka r
(1:a v är a-s).
Sticka 6 (7) 8 (9) 10 cm och byt till randmönster 1.
Obs: När arbetet mäter 10 och 15 cm, ökas 1 m i början och
slutet av varvet = 90 (100) 110 (120) 130 m.
När randmönster 1 är stickat, fortsätt med randmönster 2.
När arbetet mäter 30 (31) 32 (33) 34 cm, lägg upp 3 maskor i
början av de nästa 4 varven till ärm = 102 (112) 122 (132)
142 m.
Härifrån mäts ärmlängden. Sticka tills ärmen mäter 19 (20) 21
(22) 23 cm. Låt arb vila.

Framstycke:

Stickas som bakstycket, tills 8 (8) 9 (9) 10 cm före hel längd.
Sticka halsringning så här: Avmaska de mittersta 24 (26) 28
(30) 32 m och sticka var sida färdig för sig.
Avmaska ytterligare i halsidan 3-3-2-2 maskor = 30 (33) 37
(41) 45 axel-m.
Låt m vila och sticka den andra sidan på samma sätt.

Montering:

Lägg bakstycke och framstycke räta mot räta och sticka ihop
axelmaskorna två och två, samtidigt som det maskas av. Börja
vid ärmen och låt de resterande maskorna i nacken vila till
halskant.

Ärmkanter:

Plocka upp 76 (80) 84 (88) 92 m, sticka 8 v resår (1r, 1a).
Maska av. Sy sid- och ärmsömmarna.

Halskant:

Plocka upp 64 (66) 72 (74) 80 maskor i halsen på framstycket
och sticka de vilande nack-m = 108 (112) 120 (124) 132 m.
Sticka 8 v resår (1r,1a).
Maska av.

