Mönster 2802

Liten damkofta i Fiesta

Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Mått
Vidd, ca.:
Längd:

92
62

(102)
(67)

112
72

(122) cm
(77) cm

Garn:
Garnåtgång:
Stickor:
Stickfasthet:

liggande mått
liggande mått, töjer sig något när man har
den på sig.

Fiesta (40 % viscose, 35 % bomull och 25 % nylon, 50 g = 140 m)
8
(9)
10
(11) n fg 08
Rundsticka (80 cm) nr. 4 och nr. 4 ½.
25 m i mönster på st nr. 4 ½ = 10 x 10 cm.
Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor.

OBS! Det stickas fram och tillbaka på rundsticka.
Koftan stickas i ett stycke.
Mönster (delbart med 2):
V1-6: r
V7: 1 km, *2 r tillsm, omslag*, upprepa från * till* v ut, avsluta med 1 km.
V8: 1 km, *låt omslaget fallla av, 1 r*, upprepa från * till * v ut, avsluta med 1 km.
V9: 1 km, *sticka 1 r och 1 vr r i varje m*, upprepa från * till * v ut, avsluta med 1 km.
V10-12: stickas som V7-9.
Kontrollera maskantalet
Upprepa V1-12, som utgör mönstret.
Vänster framstycke
Lägg upp 54 (62) 70 (78) m på st nr. 4 och sticka 4 cm resår, 1 r,1a. Byt till st nr. 4 ½ och sticka
mönster tills arb mäter 35 (39) 43 (47) cm. Sista v stickas från avigsidan. Maska av för hals i slutet
av vartannat v såhär:
Sticka tills det är 3 m kvar, sticka 2 m tillsm, 1 km. Dessa intagningar görs totalt 20 (21) 22 (23) ggr
,samtidigt som man påbörjar ökningar till ärmen, när arb mäter 39 (43) 47 (51) cm.
Ökningar: 2x1 m, 3x2 m, 2x3 m, 4 m, 7 m, 31 (36) 41 (44) m. Sticka rakt upp i ärmsidan och med
intagning i halssidan tills arb mäter 62 (67) 72 (77) cm. Avsluta med V3 eller V9 i mönstret.
Låt arb vila.
Höger framstycke
Stickas spegelvänt av det vänstra framstycket. De 20 (21) 22 (23) intagningarna stickas vr r tillsm.
Bakstycket
Framstyckena sätts på en gemensam st, det läggs upp 44 (44) 48 (48) m emellan (hals).
Sätt 1 markör.
Sticka bakstyckets ärmar symetriskt runt markören med intagningar i stället för ökningar.
Sticka därefter bakstycket rakt upp och avsluta med resårkant, som på framstyckena.
Montering
Sy ärm- och sidsömmar.
Framkanter: Sticka med st 4 från rätsidan, på höger framstycke, upp 97(105)113(121)m, 48(52)56
(60) m i halsen på bakstycket och 97 (105) 113 (121) m på vänster framstycke. Sticka 3 cm
resår, 1 r, 1 a. Börja och avsluta från avigsidan med 1 a. Maska av löst, evt. med en tjockare st, så
kanten inte stramar.

