Mönster 5010

Singel Twist i Whisper multi och Tibet

Storlek:

S
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XXL

Övervidd:

96

(104)

112

(120)

128 cm

Längd:

58

(60)

62

(64)

64 cm

Garn:

Cewec`s Whisper Lace ( 70% ull/30% silke) 50 gr = 400 m)
Tibet (24 % yak, 55% merino, 21 % polyamid, 25 gr = 190 m)

Garnåtgång:
Whisper Lace fg 204
Tibet fg 01
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Stickor:

Rundsticka 4½ och 5 – 80 och 40 cm. Strumpst 4½ och 5,
Flätsticka

Stickfasthet:

21 m = 10 cm på sticka 5.

Förkortningar:

m = maska, st = sticka, r= rät, av = avig, tills= tillsammans.

Notera:

Hela arb stickas med 2 trådar, 1 tråd i varje kvalitet.

Rygg/Framstycke: Lägg upp med 1 tråd i varje kvalitet och rundst. 4½ 212 (232) 252 (268) 288

m och sticka runt i resår*2 r, 2 av*. Sticka till resåren mäter 8 cm. Byt till rundst 5, och slätstickning
och minska på 1 varvet jämt fördelat till: 202 (218) 236 (252) 268 m. Sätt markör i var sida med 101
(109) 118 (126) 134 m till var del, (rygg och framstycke). Sticka slätstickning till arb mäter 37 (37)
38 (38) 38cm. Nu avm det 7 första m, sticka till 7 m innan markör, avm 14 m, sticka fram till 7 m
innan varvet slut . Avm 7 m. Det är nu 87 (95) 104 (112) 120 m på var del. Låt arb vila och sticka
ärmarna.
Höger ärm: Lägg upp med strumpst 4½ 40 (44) 44 (48) 48 m

Markera de mittersta 6 m, och sticka således:
1 av, 2 r, 2 av* fram till de 6 markerade m, dessa stickas rät, fortsätt * 2 av, 2 r* upprepa varvet ut
men avsluta med 1 av. Sticka ytterligare 2 varv som m visar. Nu stickas det fläta över de mittersta 6
m således: Sticka resår fram till de markerade m, sätt 3 m på hj-st framför arb, 3 r, sticka m från
hj-st rät. Sticka 5 varv som m visar. Upprepa flät mönster över de 6 m på vart 6. varv hela arb. När
resåren mäter 6 cm, bytes det till sticka 5, och fortsätt i slätst, undantaget de 10 mittersta m som
hela tiden stickas 2 av, 6 r (eller fläta på vart 6. varv) 2 av. När arb mäter 10 cm börjas ökningar i var
sida. Öka 1 m på var sida av varvets 1. och sista m. Upprepa ökningarna med 1,5 cm mel.lanrum till
80 (84) 88 (92) 92 m. Sticka till ärmen mäter 44 (44) 45 (46) 46 cm eller önskad längd. Avmaska de
understa 14 m = 66 (70) 74 (78) 78 m Låt arb vila och sticka den andra ärmen.
Vänster ärm: Stickas som höger, men flätan görs således: Sätt 3 m på en hj-st bakom arb, sticka

3 r, sticka m från hj-st rät. Sätt alla delarna på rundst, de avm m till ärmhål över de avm m under
ärmen. Det finns nu 306 (330) 356 ( 380) 396 m på stickan. Varvet börjar på bakstycket mellan rygg

och vänster axel. Sticka sista m från rygg och 1.m från vänster ärm r tills och markera m med en
tråd, sticka slätst fram till nästa hopsättning, sticka 1 m från ärm/1 m från från framst rät tills,
upprepa vid de 2 andra hopsättningarna. Sätt märktråd på dessa m också. De är de mittersta m
i raglan resten av arb. Det är 302 (326) 352 (376) 392 m på varvet.
Raglan – intag: Sticka 1 märk-maska, sticka 2 r tills, sticka slätst fram till 2 m innan nästa

markerade m * 2 vr r tills, 1 märk-maska2 r tills* upprepa *-* ytterligare 2 ggr och avsluta med att
sticka 2 m innan sista märk-maskan, 2 vr r tills.
Upprepa raglan - int på vart annat varv – till det är tagit in totalt 18 (20) 22 (24) 26 ggr.
Nu flyttas ÄRM – raglan-int till var sida om flätan, således blir axel mer markerad.
Sticka således på vart annat varv:
Sticka varvets start märk-maska ** sticka fram till 2 m innan de 2 av innan flätan, 2 vr r tills,
sticka de nästa 10 m som innan, 2 r tills, sticka fram till märk-maskan, den stickas r ,
och sticka raglan som innan efter märk-maskan,sticka fram till 2 m innan nästa märk-maska, och
sticka raglan-int och märk-maska som innan** Upprepa ** till ** totalt 20 (22) 24 (26) 27 ggr = 142
(150) 160 (168) 176 m. Nu sätts de mittersta 19 (21) 23 (25) 29 m på framst på 1 tråd. Sticka arb
färdigt fram och tillbaka. Fortsätt med raglan som innan, och avm samtidigt för hals, på varvt annat
varv med först 2 m, och därefter med 1 m i möjliga antal ggr, samtidigt som det fortsätts med
raglan – int till det är minskat totalt 26 (28) 30 (32) 33 ggr. Låt m vila till hals.
Plocka upp m till hals således: Sticka från r - sidan m på st 4½ r ( dock stickas av på var sida om
flätan) fram till fram till de avm m vid halsen, plocka upp fram till de vilande halsm, sticka dessa r,
plocka vidare upp varvet runt. Ca 96 (104) 112 (112) 116 m. Sticka resår * 2 r, 2 av*och börja varvet
således att det passar med de 2 av på var sida om flätan. Sticka resår och fläta, till det är stickat
totalt 10 varv resår. Avm som m visar.
Montering: Sy ihop under ärm. Fäst trådar. Lägg arb mellan futiga handdukar och låt torka.
Design och Mönster: Sanne Lousdal

