Mönster 5000/1

Careless Whisper

Storlek:
Övervidd:
Längd:

S
96
58

Garn:

Cewec´s Whisper Lace (70%ull/30% silke)50 g= 400 m)
Anisia (76 % kid mohair, 24 % polyamid, 25 g = 235 m)

Garnåtgång:
Whisper Lace fg 119
Anisia fg 56
Stickor:
Stickfasthet:
Förkortningar:
OBS!
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(5) n
(9) n

Rundsticka 4½ och 5 – 80 och 40 cm. Strumpstickor 4½
och 5
21 m = 10 cm på stickor 5
m = maskor, st = sticka, r = rät, a = avig, vr = vriden,
tillsm = tillsammans
Hela arb stickas i 2 trådar, 1 av var kvalitét.

Bak/framstycke: Lägg med 1 tråd av var kvalitét och st 4½ upp 202 (218) 236
(252) m och sticka runt i vriden resår så här: *1 vr r, 1 a* upprepa från * till * tills
resåren mäter 8 cm. Byt till rundst 5 och sticka slätstickning tills arb mäter 37 (37) 38
(38) cm. Nu avmaskas till ärmhål så här: Maska av första 7 m, sticka fram till 7 m
före sidomarkören, maska av 14 m, sticka fram till 7 m före varvets slut, maska av 7
m. Det är nu 87 (95) 104 (112) m på var del. Låt arb vila och sticka ärmar.)
Ärmar: Lägg på strumpst 4½ upp 36 (38) 40 (42) m, med 1 tråd av var kvalitét och
sticka runt i vr resår *1 vr r, 1 a* upprepa från * till * v runt. Sticka totalt 8 cm resår.
Byt till strumpst 5 och öka 14 (14) 16 (16) m jämnt fördelat på 1:a v. = 50 (52) 56
(58) m. Fortsätt runt i slätstickning tills arb mäter 10 cm. Börja ökningarna. Öka 1 m
på var sida av varvets 1:a och sista m. Upprepa ökningarna för var 2:a cm tills det är
80 (84) 88 (92) m på varvet. Sticka tills ärmen mäter 44 (44) 45 (46) cm eller önskad
längd. Maska av de understa 14 m = 66 (70) 74 (78) m. Låt ärmen vila och sticka en
ärm till.
Raglan: Sätt in alla delarna på rundstickan, de avmaskade m till ärmhål över de
avmaskade m under ärmen. Det är nu 306 (330) 356 (380) på stickan.
Varvet börjar på bakstycket mellan ryggen och vänster axel. Sticka sista m från
ryggen och första m från vänster ärm AVIGT tillsammans och markera maskan med
en startmarkör, sticka slätstickning fram till nästa samling. Sticka en maska från
ärmen/1 m från framstycket AVIGT tillsammans, upprepa vid de 2 övriga
sammanfogningarna. Sätt en markör i var av de övriga avigmaskorna. Dessa är den
mittersta m i den resårkant som skall stickas vid raglan. Det är nu 302 (326) 352
(376) m på stickan.

Nästa varv stickas så här: 1 a (märkmaskan), sticka 1 vr r, 1 a över de nästa 8 m,
Sticka slätstickning fram till 8 maskor före nästa markör, sticka *1 a, 1 vr r över de
nästa 17 m. (markören sitter i maska nr 9)*. Sticka slätstickning fram till 8 maskor
före nästa markör, upprepa från * till *, och sticka fram till 8 maskor före 3:e
markören, upprepa från * till * och avsluta med att sticka fram till 8 m före varvets
slut. Sticka 1 a, 1 vr r, över de sista 8 m.
Raglanintagningar. Sticka 8 m resår som maskorna visar, sticka 2 r tillsm, **sticka
slätstickning till 2 m före nästa resårstycke, sticka 2 vr r tillsm, sticka 17 m vr resår,
sticka 2 r tillsm **, upprepa från ** till ** ytterligare 2 ggr och avsluta med att sticka
fram till 10 m före varvets slut, sticka 2 vr r tillsm, sticka 8 m vr resår.
Upprepa raglanintagningarna på vartannat v – OBS – det stickas hela tiden vr resår i
de fyra raglanfälten, tills det är minskat totalt 20 (22) 24 (26) ggr = 142 (150) 160
(168) m. Nu sättes de mittersta 19 (21) 23 (25) m mitt fram att vila till halsen. Sticka
arb färdigt fram och tillbaka. – Avmaska ytterligare vid halsen, på vartannat v 3,2,1
m, samtidig som, raglanintagningarna fortsätter, BARA på ryggen. (alltså inte på
ärmarna) = 105 (111) 119 (125) m på stickan.
Hals och montering: Sticka och samla upp maskor så här: Sticka resårmaskorna
som förut, fortsätt i vriden resår över axlarnas m, OBS – sticka evt 2 m vr tillsm, så
att resåren stämmer in på nästa raglanstycke, samla upp m fram till halsens m, som
stickas i slätstickning, samla upp m fram längs halsens andra sida, sticka resår som
förut över raglanmaskorna, sticka vr resår över axelns m, OBS sticka evt 2 m vr r
tillsm, så resåren stämmer med nästa raglanstycke, sticka resår över nackens m = ca
136 (140) 144 (148) m. Från nästa v stickas vr resår över alla m, tills halsen mäter 6
cm. Maska av i resår – lite fast. Sy det lilla hålet under var ärm. Fäst trådar. Lägg arb
mellan dukar och låt det torka.
Design och mönster: Sanne Lousdal

