Mönster 1613-2

Kavaj med hålmönster i Linea

Strl:

S/M

(M/L)

L/XL

Brystvidd:

100

(110)

120

cm

Hel längd:

58

(60)

62

cm (mått vid axeln)

Ärmlängd:

45

(44)

43

cm

Garn:

CEWEC Linea (34 % lin, 29 % bomull, 37 % viscose)

Garnåtgång:

5

Stickor:

Jumperstickor 3, virknål 3½

Stickfasthet:

20 m hålmönster = 10 cm på stickor 3

(5)

6

n fg.10(ljus grå)

28 m slätstickning = 10 cm på stickor 3
Mönster:
V1: (rätsidan) 1 km, 1 r, * omslag, 2 r tills * upprepa * till *
och avsluta med 1 r.
V2: 1 km, 1 a * omslag, 2 a tills * upprepa * till* och avsluta
med 1 r.
Upprepa dessa 2 varv genom hela arbetet.
OBS – Var uppmärksam på, att när det stickas 2 m tills, så är det alltid
omslaget från föregående varv, som ligger FÖRST på stickan.
Bakstycke:
Lägg med st 3 upp - 103 (113) 123 m och sticka 1 v avigt. (V1 är arb avigsida).
Fortsätt att sticka de 2 mönstervarven hela arb igenom. Sticka tills arb mäter 41 (42)
43 cm. Avmaska 4 m i var sida för ärmhål, och sticka vidare tills arb mäter hel längd.
Nu avmaskas för axeln, på vartannat varv: 6,6,6,6,6,6 (6,6,6,7,7,7) 7,7,7,7,7,7 m =
23(27) 31m som maskas av.

Höger framstycke:
Lägg med st 3 upp– 7 (9) 11 m och sticka 1 v aviga. (V1 är arb avigsida). Sticka
mönster efter beskrivningen, men öka 2 m i slutet av vartannat v (på avigsidan). De
nya maskorna stickas med i mönstret. Öka på detta sätt, tills det är 69(73) 77 m på
stickan. Sätt en markör, 36(39) 42 m in från axelsidan, för att markera de maskor
som senare skall avmaskas till axeln. Nu startar minskningarna. Och komihåg att vid
samma höjd som på bakstycket avmaska 4 m till ärmhål, i arb ena sida, som på
bakstycket (läs igenom resten av framstycket, innan det stickas vidare). Minska 1 m i
slutet av växelvis vartannat och vart 4:e v (på avigsidan) och när markören till de

36(39)42 m nås, stickas rakt upp, tills markören till axelmaskorna nås/och alla
axelmaskorna maskas av.

Vänster framstycke:
Lägg upp som på höger framstycke och sticka 1 v avigt. Öka 2 m i slutet av varje varv
från rätsidan, tills det är 69 (73) 77 m på stickan. Starta minskningarna. Minska 1 m i
slutet av växelvis vartannat och vart 4:e varv, tills det är 23 (27) 31 m på stickan.
SAMTIDIGT som det avmaskas för axeln, som på motsatt framstycke.
Ärmar:
Lägg med st 3 upp – 47 (49) 51 m och sticka 1 v aviga. (V1 är arb avigsida). Fortsätt
i mönster. Sticka tills ärmen mäter 3 cm. Starta ökningarna. Öka genom att sticka 2
ggr i 2:a m och 2 ggr i näst sista m (innanför km i var sida). De nya maskorna stickas
med imönstret, när det är maskor nog – dvs. var gång det är ökat 2 m, stickas de
med i mönstret. Upprepa dessa ökningar, på detta sätt, var 3:e cm tills det är 71 (75)
79 m på stickan. När arb mäter 45 (44) 43 cm, avmaskas såhär: avmaska de första 2
m på stickan, de nästa 4 varven = 63 (67) 71 m på stickan. Maska av resterande m.
Montering:
Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmarna.
Virka med virknål nr 3½ ett varv fm runt längs hela kavajen. Starta vid den ena
sidsömmen, virka vidare upp längs framstycket, runt längs nacken, ned längs motsatt
framstycke, och avsluta v med 1 smygmaska i 1:a fm. Virka därefter ett varv
kräftmaskor (fm virkat från vänster till höger), 1 kräftmaska i varje fm från varvet
innan.
Virka på samma sätt, runt båda ärmkanterna.
Pressa arb lätt.
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