Mönster 3846

Stick-fens väst

Storlek:

S/M

(L/XL)

Övervidd

114

(135) cm

Längd:
Framstycke:
Bakstycke:

52
53

(57) cm
(58) cm

Garn:

Cewec´s Tibet ( 24 % yak, 55 % merino, 24 % polyamid,

25 gr = 190 m)
Cewec´s Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid,

25 gr = 235 m)
Garnåtgång:
Tibet fg 37:
Anisia fg 75:

3 nystan
3 nystan

Stickor:

Rundstickor 5 och 6 mm

Stickfasthet:

17 m slätstickning = 10 cm med 1 tråd av varje kvalitet.

Förkortningar:

m = maska, st = sticka, r = rät, av = avig, tills = tillsammans,
GSR = German Short Row.

Info:
GSR teknik

När det är vänt: Lyft 1 m med garnet framför arb, drag åt garnet
så maskan på höger st stramas åt, och kommer att likna en dubbel-m.
Sticka tillbaka. När det skall stickas över alla m, stickas ”dubbel-m”
som en helt vanlig maska.

(4) nystan
(4) nystan

Rygg: Lägg upp med rundst, och tråd av varje kvalitet – 97 (115) m, och sticka resår * 1 av, 1 r*
upprepa *-* och avsluta med 1 av ( första v är av-sida). Sticka totalt 16 v i resår, och låt arb vila.
Framstycke: Lägg upp med rundst 5, och 1 tråd av varje kvalitet – 103 (121) m, sticka resår som
på rygg men endast 12 v.
Byt till rundst 6 och sticka slitsen tillsammans således: Sätt de 3 första m från rygg på en extra sticka
lägg dessa bakom de 3 första m på framst, sticka 1 m från var st r tills. Sticka till 3 m kvar på framst,
sätt dessa 3 m på en extra sticka , lägg dom över de 3 första m på bakst, och sticka dessa också
r tills = 3 samman stickade m i var sida. Sticka varvet ut. Det finns nu 194 (230) m till varje stycke
och slitsen är stickad ihop. Sätt en markör i var sida med 97 (115) m till vart stycke.
Fortsätt runt i slätstickning till arb mäter 28 (32) cm. Avm 6 m i var sida till ärmhål således: Avm de
3 första m på varvet, sticka fram till 3 m innan markör, avm 6 m, sticka till 3 m kvar och avm dessa.
Det finns nu 91 (109) m till var del.
Rygg: Sticka rakt upp till ärmhålet mäter 21 (23) cm. Nu stickas axeln sned således: sticka till 7 (8) m kvar,
vänd med GSR tekniken, och sticka tillbaka til 7 (8) m kvar i motsatt sida. Vänd arb. ( Se info om GSR
teknik), och sticka till 7 (8) m INNAN förra vändning, vänd med GSR teknik och sticka till 7 (8) m INNAN
förra vändning. Vänd med GSR teknik. Vänd på detta sätt ytterligare 2 ggr i var sida, hela tiden med 7 (8) m
INNAN förra vändning. Det är nu 28 (32) m tll axel i var sida och 35 (45) m på mitten av arb. Sticka ett

varv över alla m och kom ihåg alla ”dubbel-m” som stickas som 1 m. Sätt de yttersta 28 (32) m i var sida till
axel på en nål och de 35 (45) mittersta till hals på en nål och låt vila.

Framstycke: Sticka till ärmhålet mäter 19 (21) cm. Sätt de mittersta 25 (35) m på en nål , och stick var
sida färdig för sig. Avm till hals på vart 2. varv med 2,1,1,1 m – SAMTIDIGT som det börjas med att snedda
för axeln på varv 4 efter att hals-m är satta på nål. När alla hals-m är avmaskade så finns det 28 (32) m till
var axel, som stickas färdigt med GSR tekniken som på bakstycket. Efter sista varvet över alla m så sätts
dom på en nål att vila.
Sticka andra sidan lika men spegelvänt.
Montering: Sticka samman axlarna. Sätt de vilande m på stickor, lägg arb rät mot rät. Med en 3. sticka,
stickas det 1 m från var st r tills samtidigt som dom avmaskas. Sticka den andra axel tillsammans på samma
sätt.
Plocka upp med st 56 (60) m runt ärmhål – OBS: (inte de avm m under ärmhålet). Sticka 4 v fram och
tillbaka i resår * 1 r, 1 av* och avm i resår. - Sy sidorna på resåren till iärmhålets avm m. Sticka lika på andra
ärmhålet och sy till sidorna
Hals: Plocka upp med en kort rundst nr.5 – ca 86 (108) m incl de vilande m, som stickas rät. Fortsätt runt i
resår * 1 r, 1 av*. Sticka totalt 6 v resår. Avm i resår.
Fäst trådar
Lägg arb mellan 2 våta handdukar och låt torka.
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