Mönster 4300

Oversize nätmaskor i Papyrus silke garn

Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Övervidd:

105

(115)

125

(135)

Längd:

60

(62)

64

(66)

Garn:

Papyrus fg 17 ( 78 % bomull, 22 % silke) 50 gram = 120 meter

Garnåtgång:

7

Stickor:

Stickor 4 - rundsticka 3½ ( till halskanten)

Stickfasthet:

20 m slätstickning = 10 cm på stickor 4
18 m hålmönster = 10 cm på stickor 4

Info

km = kantmaska, första och sista m stickas rät på alla varv och är kantmaska.

Bakstycke:

Lägg med st 4 upp - 104 (116) 126 (136) m. Sticka 6 varv rätstickning och
minska på nästa v, medan det stickas räta (från avigsidan), jämnt fördelat till 94
(106)114(122) m. Fortsätt med att sticka mönster efter diagrammet tills arb
mäter 40 (41) 42 (43) cm. Sätt en markör i var sida till ärmhål och fortsätt rakt
upp tills arb mäter 2 cm före hel längd. Sätt de mittersta 34 (38) 38 (42) m på en
nål till hals och sticka var sida färdig för sig. Maska ytterligare av mot halsen;
2,1,1 m = 26 (30) 34 (36) m kvar till axeln, som sätts på en nål vid hel längd.
Sticka den andra sidan färdig på samma sätt, men spegelvänt.
Lägg upp som på bakstycket och sticka som på bakstycket tills arb mäter 10 cm
före hel längd. Sätt de mittersta 26(30)30(34) sticka var sida färdig för sig.
Maska av ytterligare mot halsen på vartannat v: 4,2,1,1, = 26 (30) 34 (36) m
kvar till axeln,som sätts på en nål vid hel längd. Sticka den andra sidan färdig
på samma sätt, men spegelvänt.

Framstycke:

(8)

9

(10)

cm

n

Ärmar:

Lägg med st 4 upp, 41(43)45(47) m och sticka 7 varv räta: Fortsätt med att
sticka efter diagrammet till ärmar, innanför 1 km i var sida, SAMTIDIGT när arb
mäter 5(5)6(6) cm börjar ökningarna. Öka 1 m i var sida, på vart 6:e varv, till det
är 75(77)81(85) m.
Sticka rakt upp tills ärmen mäter 40(41)41(42) cm. Maska av.
Sticka en ärm till.

Montering:
Halskant:

Sticka ihop axlarna.
Plocka med rundst 3½ upp maskor jämnt runt i halsen. De vilande m vid
framkanterna och längs nacken stickas räta. Sticka växelvis 1 varv aviga, 1 varv
räta, tills det är 3 riller i halsen. Maska av i räta.
Sy sidsömmarna och ärmsömmarna. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga
dukar och låt det torka

Diagram ärm
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Diagram bak/framstycke.
O
►O

O ►
O

Upprepa diagra↑mmets 4 m varvet ut. Upprepa diagrammets 4 varv på höjden hela arbetet
igenom.
□ = slätstickning. Räta på rätsidan, aviga på avigsidan.
O = omslag
► = lyft 1 m, 2 r tillsm, drag den lyfta m över
Design och mönster: Sanne Lousdal

