Mönster 3507

Miss V

Strl:

S

(M)

L

(XL)

Bystvidd:

86

(96)

106

(116)

Hel längd:

51

(52)

54

(55)

Garn:

Papyrus (78% bomull, 22% silke) 50 g=120 m
Miranda (43% bomull, 34% acryl, 23% lin) 50 g=145 m
Novara (40% bomull, 20% acryl, 40% microfiber) 50 g=150m

Garnåtgång
Garn 1: Papyrus fg 22 2

(2)

3

(3) n

Garn 2: Miranda fg 39 2

(2)

3

(3) n

Garn 3: Novara fg 8

2

(2)

3

(3) n

Stickor:

Rundsticka 4,5 – 60 eller 80 cm

Stickfasthet:

18 m = 10 cm på st 4,5

Förkortningar:

m = maska
r = rät
a = avig
omsl = omsl
vr = vridet
tillsm = tillsammans
minsk = minskning
ökn = ökning
Fram- och bakstycke stickas fram och tillbaka var för sig och
sys till slut ihop.
Det stickas först två trekanter, som samlas, när bredden är
nådd. Därefter stickas stycket tillsammans.
Genom hela arbetet stickas första och sista m r på r-sidan och
a på a-sidan.

Bak/Framstycke:

Lägg upp 3m på st 4,5 med garn 1 och sticka a (1:a v är asidan).
Sticka nu ökningar till mönster A1:
V1: 1r omsl, r tills det är 1m kvar, omsl, 1r
V2: 1a, sticka omsl vr-a, a tills det är 2m kvar, sticka omsl vra, 1a
OBS:

V 9,13,17 (11,15,19) 13,17,21 (15,19,23): 1r, omsl, a tills det
är 1m kvar, omsl, 1r.
Fortsätt tills det är 31 (35) 39 (43)m.
Byt till garn 2 och sätt en markör i mittersta m (som hjälp till
placeringen av mönstret).
V1: 1r, omsl, räta tills det är 1m kvar, omsl, 1r.
V2: 1a, sticka omsl vr-r, r tills det är 2m kvar, sticka omsl vrr, 1a.
Sticka mönster A1 2 ggr (4p).
Fortsätt med ökningar till mönster A1, medans du stickar
mönster A2 (knoppmönster)
- knoppen stickas så här:
V1: 1r, omsl, 1r i m, vänd (3m)
V2. 1a, 1 vr a, 1 a, vänd (3m)
V3. 1 r i främre och bakre mb i de nästa 3 m (6m), drag 5m
över yttetsta m en åt gången (1m)
Knopparna placeras som beskrivet i mönster A2 (räkna ut
ifrån din markerade mitt-m).
Upprepa A2, tills det är 3 knopp-rader.
Avsluta, när du har 18 v med garn 2 (= 49 (53) 57 (61)m).
Byt till garn 3, och sticka:
V1: 1r, omsl, a tills det är 1m kvar, omsl, 1r.
V2: 1a, sticka omsl vr-a, a tills det är 2m kvar, vr-a, 1a.
Sticka mönster A1 1 gång och börja på mönster A3 höger
sida (hålmönster).
Hålen placeras som beskrivet i mönster A3 (räkna utifrån din
markerade mitt-m).
Sticka 2v mönster A3 och låt arb vila.
Det är nu 55 (59) 63 (67) m och det mäter ca 21,5 (24) 26,5
(29) cm mätt längs kanten.
Sticka en likadan trekant, MEN var uppmärksam på, att
mönster A3 är olika på höger och vänster sida.
Så skall de 2 trekanterna sättas ihop:
V1: 1r, omsl, r resten av första trekanten, lägg upp 1m, andra
trekanten stickas r tills det är 1m kvar, omsl, 1r.
V2: 1a, sticka omsl vr-a, a till det är 2m kvar, sticka omsl vra, 1a.
Nu är de två trekanterna samlade till ett stycke. Markera den
ny-upplagda m (=mitt-m), härifrån räknas mönstret ut.
Fortsätt ökn. som i A1 och hål-mönster jf. mönster A3,
först A3 vänster sida och efter mitt-m A3 höger sida.

Samtidigt minskas det 1 m på var sida av mitt-m på rätsidan
så här: sticka som mönstret visar till 2m före mitt-m, 2r vrtilllsm, 1r (= mitt-m), 2r tilllsm.
Fortsätt så här, tills det är 3 (4) 5 (6) rader hål totalt. Avsluta
med 2v slätstickning efter sista hålvarvet.
På resten av arbetet skall de 3 mittersta maskorna vara
slätstickade, alltså r på rätsidan och a på avigsidan.
Byt till garn 2, och sticka:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1m före mittm, 3a, r till det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
V3-6: Som mönster A1 med mittm-minsk.
Nu stickas mönster A4 (svansmönster).
Svansarna placeras som beskrivet i mönster A4 (räkna utifrån
din markerade mitt-m)
- svansen stickas så här:
V1: Lägg upp 5 nya m efter den stickade m, vänd.
V2: Sticka r samtidigt som de 5 nya m maskas av igen i r,
vänd.
V3: Flytta "svansmaskan" till höger st utan att sticka den igen.
Upprepa mönster A4 med mönster A1 med mittm-minsk.,
tills det är 4 rader svansar.
Sticka 4v mönster A1 med mittm-minsk.
Avsluta med:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1m före mitt-m, 3a, r tills det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
Byt till garn 3, och sticka:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1 m före mitt-m, 3a, r tills det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
V3: som V1.
V4: som V2.
Byt till garn 1, och sticka:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1m före mitt-m, 3a, r tills det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
V3 och 4: Mönster A1 med mittm-minsk.
Nu stickas mönster A5 (trekants-hålmönster).
Mönstret placeras som beskrivet i mönster A5 (räkna utifrån
din markerade mitt-m)

När mönstret är färdigt, stickas 2v mönster A1 med mittmminsk.
Avsluta med: V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1 m före mitt-m, 3a, r till det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
Byt till garn 3, och sticka:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1 m före mitt-m, 3a, r tills det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
V3: som V1.
V4: som V2.
Byt till garn 2, och sticka:
V1: Som mönster A1 med mittm-minsk.
V2: 1a, 1vr-r, r till 1 m före mitt-m, 3a, r till det är 2m kvar,
1vr-r, 1a.
Här börjar minsk. till axeln:
Varje rät-v stickas nu så här: 1r, 2r vr-tillsm, mönster och
mittm-minsk. tills det är 3m kvar, 2r tilllsm, 1r.
Nu stickas mönster A6 (miniknut/stjärnmönster).
Miniknut/stjärnorna placeras som beskrivet i mönster A6
(räkna utifrån din markerade mitt-m).
- svanen stickas så här:
1: 2r vr-tilllsm, låt de 2m bli kvar på vänster st, omsl, 2r
tillsm, låt de 2m bli kvar på vänster st, 1r i 1:a m (=4m)
2: Drag 3:e och 4:e m över de 2 yttersta m på höger st
(=2m).
Sticka mönster A6 en gång och därefter
V1: Som axel-minsk. med mittm-minsk.
V2: 1a, r till 1 m före mitt-m, 3a, r tills det är 1m kvr, 1a.
Byt till garn 3, och sticka:
V1: Som axel-minsk. med mittm-minsk.
V2: a
Nu stickas mönster A7 (lilla knuten/avigmaska).
Den lilla knuten/avigmaskorna placeras som beskrivet i
mönster A7 (räkna utifrån din markerade mitt-m).
Upprepa mönster A7 med axel-minsk. tills det är 4 rader
med små knutar/avigmaskor.
Byt till garn 1, och sticka:
V1: Som axel-minsk med mittm-minsk.
V2: r

Nu stickas mönster A8 (hjärthål).
Hjärthålen placeres som beskrevet i mönster A8 (räkna utifrån
din markerade mitt-m).
Sticka nu:
V1: Som axel-minsk med mittm-minsk.
V2: r
V3: som V1.
V4: Maska av i r
Sticka ett stycke till på samma sätt.
Ärmar och
Montering:

Sy axelsömmarna räta mot räta.
Ärmar: Mät från axelsömmen 18 (19) 20 (21)cm ner på
sidsömmen och markera.
Plocka upp ca. 69 (73) 77 (81) m från r-sidan mellan
markörerna och sticka resår (1r, 1a) ca. 6 (6) 7 (7) cm, maska
av i räta från r-sidan. Sticka den andra ärmen på samma sätt.
Nedersta kanten: Plocka upp ca. 132 (146) 160 (174) m
nedtill i kanten från r-sidan, sticka ca. 3 (3) 4 (4) cm resår (1r,
1a), maska av r från r-sidan.
Fäst alla trådar. Tvätta och drag jumpern i dess rätta mått.

