Mönster 2000

Flicktop i Marino Soft

Storlek:

1
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5

år

Mått:
Övervidd
Längd

53
29

(64)
(34)

70
39

cm
cm

Garn:

Marino Soft (100 % akryl, 100 g = 330 m)

Garnårgång:

1

Stickor:

Rundst nr. 4, samt st nr. 5 till uppläggning

Tillbehör:

5 knappar ca. 1½ cm i diameter

Stickfasthet:

21 m och 29 v i mönster 1 på st nr. 4 = 10 x 10 cm.
(1 rapport av mönstret mäter ca. 6 cm i bredden)
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n fg 08

OBS: Arbetet stickas fram och tillbaka på rundst.
Kropp upp till ärmhålet
Lägg upp 114 (140) 153 m förhållandevis löst på st nr. 5. Byt till st nr. 4, och sticka 3 v räta.
Fortsätt sedan efter diagrammet till mönster 1, men de yttersta 5 m i var sida stickas räta på alla v,
till framkant.
OBS! Det stickas knapphål på höger framkant. Sticka knapphålen såhär: Avmaska den
mittersta m i framkanten, och lägg upp ny m på samma ställle på nästa v. Sticka knapphålen när
arb mäter ca. 6, 10, 14, 18, 22 (6, 11, 16, 21, 26) 7, 13, 19, 25, 31 cm.
Sticka tills arb mäter ca. 14 (18) 23 cm – sluta med v 3. i mönstret.
Nästa v (avigsidan): Sticka 24 (34) 37 m, avmaska 7 (7) 7 m till ärmhål, strik 52 (58) 65 m,
avmaska 7 (7) 7 m till ärmhål, sticka de sista 24 (34) 37 m. Låt arb vila och sticka ärmarna.
Höger ärm
Lägg upp 41 (54) 54 m förhållandevis löst på st nr. 5. Byt till st nr. 4, och sticka 3 v räta. Fortsätt
efter diagrammet till mönster 1 (med 1 kantm i var sida, som stickas rät på alla v), och sticka tills
arb mäter ca. 3 (3) 4 cm – avsluta med v2. i mönstret*. Avmaska 7 (4) 7 m i början av nästa v, och
avmaska 1 (4) 1 m i början på det följande v = 33 (46) 46 m. Låt arb vila.
Vänster ärm
Stickas som den högra till *. Avmaska 1 (4) 1 m i början av nästa v, och avmaska 7 (4) 7 m i början
av det följande v = 33 (46) 46 m.
Oket
Sätt alla delarna på rundst, ärmarna sätts över de avmaskade m för ärmhålet = 166 (218) 231 m.
OBS!Kom ihåg att det är skillnad på höger och vänster ärm i strl. 1 och 5 år! Fortsätt efter
diagrammet till mönster 2, fortfarande med 5 kantm i båda sidor – börja vid pilen för den aktuella
storleken. När hela mönster 2 är stickat på höjden, är det 70 (90) 95 m på st.
På nästa v minskas 13 (27) 28 m jämt fördelat mellan framkanterna (= ca. var 3.-4. (2.-3.) 2.-3. m
stickas tills) = 57 (63) 67 m. Sticka 3 v räta, och maska av i räta från rätsidan.

Montering
Sy ihop ärmarna – obs att sömmen inte sitter mitt under ärmen i strl. 1 och 5 år, utan i sidan av
ärmhålet. Sy den lilla sömmen under ärmarna. Sy i knapparna på vänster framkant i höjd med
knapphålen.
Diagram
Ret fra retsidan, vrang fra vrangsiden=rät på rätsidan, avig på avigsidan
Ret fra vrangsiden= räta på avigsidan
2 ret sammen= 2 r tills
Slå om mellem 2 m= omslag

