Mönster 2805

Cardigan med dip-dye effekt i Fiesta och Linea

Storlek:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Övervidd:

90

(100)

108

(118)

128

Längd fram:

65

(67)

69

(71)

73 cm

Längd bak:

73

(75)

77

(79)

81 cm

Garn:

Fiesta (35 % bomull, 40 % viscos, 25% nylon, 50 gram = 140 meter)
från Cewec
Linea ( 34 % lin, 29 % bomull, 37 % viscos, 50 gram = 215 meter)
från Cewec

Garnåtgång:
Fiesta fg 11
Fiesta fg 02
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Linea fg 02
Linea fg 03
Linea fg 21
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Stickor:

Rundsticka 4½, 5 och 5½

Stickfasthet:

19 m slätstickning på stickor 5,5 med en tråd av var kvalitét = 10 cm

Kantmaska:
OBS:
Ökning i sidan:

1:a och sista m stickas räta på alla varv och är kantmaska.
Hela arbetet stickas med en tråd Fiesta och 1 tråd Linea
Plocka upp länken mellan 1:a och 2:a m, samt mellan näst sista och sista m,
och sticka den vridet rätt.
Arb stickas i slätstickning med AVIGSIDAN ut.
Koftan börjar vid ärmen, det ökas till bak/framstycke, och stickas till mitten av
arb. Därefter stickas ett stycke till, spegelvänt, till sist stickas delarna ihop mitt
bak.

Info:

Ärm/framstycke/½ bakstycke: OBS, läs igenom hela avsnittet innan du börjar sticka.
Lägg upp 62 (66) 70 (74) 78 m på st 5 med 1 tråd Fiesta råvit och 1 tråd Linea råvit och sticka 3
varv till kant såhär: V1(är avigsidan) Sticka * 1 r, 1 a*, upprepa från * till * hela varvet. 2:a v stickas
r, 3:e v stickas som v1. Byt till st 5½ och fortsätt i slätstickningning med AVIGSIDAN ut, (omvänd
slätstickning = räta på arb avigsida, och aviga på arb rätsida). Sticka 2 (2) 3 (3) 3 cm omvänd
slätstickning.
Börja ökningar. Öka 1 m i början och i slutet av varven. Upprepa detta var 2 (2)1½ (1½) 1½ cm totalt
6 ggr = 74 (78) 82 (86) 90 m. Nu ökas 1 m i var sida på VARJE varv 5(5) 5 (6) 7 ggr i var sida = 84
(88) 92 (98) 104 m. Lägg därefter upp 2 nya m i slutet på varje varv totalt 4 (4) 4 (6) 6 ggr = 92 (96)
100 (110) 116 m.
SAMTIDIGT, när arb mäter 11 (11) 10 (10) 10 cm, byts den råvita Linea tråden ut mot den
kakifärgade. Sticka 2 varv med dessa 2 trådar. Byt tillbaka till råvit Linea och sticka 2 varv,
byt till kaki Linea och sticka 2 varv, byt till råvit Linea och sticka 2 varv och fortsätt därefter
med 1 tråd råvit Fiesta, 1 tråd kaki Linea.

Sticka tills alla ökningar är gjorda. Lägg upp 93 (95) 100 (101) 102 nya m i slutet av de 2 nästa
varven till bakstycke och framstycke.
Läs igenom hela nästa avsnitt, innan det stickas.
Sticka 2 varv. Nu börjar intagningar till bågen på framstycke. Det minskas in genom att sticka m 2
och m 3 tillsammans. Upprepa intagningen på vartannat v x 5, och därefter 2 m, genom att sticka
m 2 och m 3 tillsammans, samt m 4 och 5 tillsammans. Upprepa detta på vartannat v x 5, och
därefter 1 m på vart 4:a v x 4 = 19 m minskat på framstycket.
SAMTIDIGT, när arb mäter 20 (21) 22 (23) 23 cm, byts båda trådarna. Byt till brun Fiesta och
till råvit Linea. Sticka växelvis 2 varv med dessa och 2 varv råvit Fiesta/kaki Linea på de
nästa 12 varven. Byt till brun Fiesta/ kaki Linea och fortsätt med dessa 2 trådar.
När arb från de nyupplagda m mäter 14 (16) 19 (21) 22 cm, skall det stickas hals, (och samtidigt
Skall det bytas färger, läs det utvalda avsnittet längre ned, innan halsen påbörjas).
Sätt en markör på axeln med 120(124)131(137)141 m till framstycket och 139 (143) 150 (156)
160 m till bakstycket. Sticka bakstyckets 137(141)148(154)158 första m, avmaska 2 m till hals, och
sätt maskorna till bakstycket att vila. Avmaska de nästa 11 (11) 12 (12) 13 m till hals = 109 (113) 119
(125)128 m på framstycket. Fortsätt med att maska av för halsen på vartannat v 3,3,2 (3,3,3) 4,4,3
(4,4,4) 4,4,4 m = 101(104)108(113)116 m på varvet.
SAMTIDIGT, när arb mäter 14 (16) 19 (21) 22 cm, byts till Linea mörkbrun.
Sticka växelvis 2 varv med dessa, och 2 varv brun Fiesta/kaki Linea på de nästa 12 varven.
Byt till brun Fiesta/ mörkbrun Linea och fortsätt med dessa 2 trådar resten av framstycket.
Sticka tills arb mäter (22,5) 25 (27) 29 (32). Maska av.
Sätt de vilande 135 (139) 146 (152) 156 maskorna till bakstycket på stickan igen och sticka rakt upp
över bakstyckets maskor med färgbyte som på framstycket. Vid samma bredd som framstycket,
sätts m att vila.
Ärm/framstycke/½ bakstycke 2: Stickas som 1:a, men spegelvänt.
Montering: Sticka ihop bakstycket så här: Lägg arb rätsida mot rätsida (komihåg att det är omvänd
slätstickning= rätsidan), och sticka 1 m från var sticka rätt tillsammans, samtidigt som det maskas av.
Framkanter: Plocka upp ca. 105(110)115(120)125 m från arb rätsida med dubbelt mörkbrun Linea
och stickor 4½, längs väsnter framkant. Sticka 9 v slätstickning till rullkant (1:a v stickas avigt), och
maska av i räta från rätsidan på 10:e v.
Sticka den andra framkanten på samma sätt.
Halskant: Plocka upp längs halskanten (det plockas INTE upp längs framkanternas rullkanter), med
dubbelt mörkbrun Linea. Sticka 9 varv slätstickning på samma sätt som på framkanterna. Maska av i
räta på 10:e varvet. Sy till den lilla övergången mellan hals och framkant, i båda sidor,så att
”hörnet” rullar sig fint.
Sy ärm och sidsömmar. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt det torka.
Design och mönster: Sanne Lousdal

