
Mönster 3839 Female i Tibet och Anisia

Storlek: S (M) L (XL)   XXL 

Övervidd: 89 (95)     107  (118 )       125 cm

Längd: 52 (53)    54 (55)        56 cm

Garn: Cewec`s Tibet: ( 24% yak, 55% merino, 21 % polyamid,
25 gr  = 190 m)
Cewec`s Anisia: (76 % kid mohair, 24 % polyamid,
25 gr = 235 m)

Garnåtgång:
Tibet fg 29: 4 (4) 5 (5)            6  nystan
Anisia fg 55: 3 (3) 4 (4)            5 nystan

Stickor: Runds ckor 4½ och 5, strumps ckoe 4½ och 5.
5 knappar

Stickfasthet: 19 m slätst = 10 cm på s cka 5, med 1 tråd av varje.

Förkortningar: m = maska, st= s cka,av = avig, lls = llsammans,
km = kamtmaska, första och sisata m på varvje varv 
s ckas rät hela den och är kantmaska.

Obs: Hela arb s ckas i 1 tråd Tibet och 1 tråd Anisia.

Rygg/framst: Lägg upp med st 4½ och 1 tråd av varje – 172 (184) 208 (232)  
 m. Sä  en markör med 42 (45) 51 (57) 60 m ll första  framst, 88 (94) 106 (118) 124 m ll rygg, 
och 42(45) 51 (57) 60 m ll andra framst. S cka fram och llbaka på runds ckan.
S cka 1 varvet : 1 km, 2 av, * 2 r, 2 av*upprepa *-* och avsluta med 1 km.
S cka ll resåren mäter 3 cm. Byt ll rundst 5. Fortsä  i slätst, innanför 1 km i var sida, ll arb 
mäter 34 (34) 34 (35) 36 cm
Avmaska ll ärmhål: S cka fram ll 6 (6) 8 (8) 9 m innan sidomarkör, avm 12 (12) 16 (16) 18 m, 
s cka fram ll 6 (6) 8 (8) 9  m innan nästa markör, avm 12 (12) 16 (16) 18 m, s cka varvet ut.
Arb är nu indelat i 36 (39 43 (49)m 51 m ll vart framst och 72 (82) 90 (102) 106 m ll rygg. S cka 
var del för sig.

Rygg: 72 (82) 90 (102) 106 m. Avm ll ärmhål, på vart annat varv med , 3,1,1 (3,1,1,1) 3,2,1,1 
(3,2,1,1) 3,2,1,1 = 62 (70) 76 (80) 92 m kvar. S cka rakt upp ll arb mäter 2 cm innan hel längd.
Sä   de mi ersta 26 (32) 36 (44) 46 m på en nål , och s cka var sida färdig för sig. Avm vidare ll 
nacke på vart annat varv med 1,1 (1,1) 1,1 (2,1) 2,1 m = 16 (17) 18 (19) 20 m kvar ll  axel, som 
sä es på en nål vid hel längd. S cka andra sidan lika men spegelvänt.

Vänster framst: 36 (39) 43 (49) 51 m. Avm i ärmhål i sidan som på rygg. 
SAMTIDIGT som det avm ll v-ringning:
Från r-sidan, avm ll ärmhål och s cka ll 3 m kvar på varvet, s cka 2 r lls, 1 km.



Vänd, s cka 1 m r (km) och s cja av varvet ut. 
Upprepa intag ll v-ringning på vart anat varv ll det är gjort totalt 15 (16) 18 (23) 24  gånger och 
det finns 16 (17) 18 (19) 20 m kvar ll axel. Vid hel längd sä es m på en nål a  vila.

Höger framst: S ckas som vänster, men spegelvänt. Intagningarna ll V-ringning görsi början av 
varvet på r-sidan: 1r (km), 2 vr r lls, s cka r varvet ut. Gör intag ll ärmhål som på rygg men från 
arb av-sida.

Ärmar: Lägg upp med 1 tråd av varje fg,på strumps cka 4½ – 48 (48) 52 (52) 56 m och s cka runt 
i resår * 2r, 2 av* ll resåren mäter 4 cm. Byt ll runds cka 5 och öka på första varvet ll det 
dubbla antalet m: *1 r, 1 ökning i länken mellan m * upprepa*-* varvet ut = 96 (96) 104 (104) 112 
m. S cka rakt upp i slätst ll arb mäter 9 (10) 11 (12) 12 cm. Avm de 12 (12) 16 (16) 18m understa 
m på varvet och s cka fram och llbaka = 84 (84) 88 (88) 92 m. 
Avm de 2 första m i början av varvet på de nästa 4 varv = 76 (76) 80 (80) 84 m. Avm däre er den 
1:a m på varje varv ll det är 52 (52) 56 (56) 60 m. Avm de 2 m i börja av nästa 4 varv
44 (44) 48 (48) 52 m. S cka 3 r lls hela varvet ut. ( S_M och XXL s ckas de 2 sista m r lls), 
SAMTIDIGT som det maskas av.

Montering: S cka samman axlarna : Sä  de vilande m på en s cjka, lägg arb r mot r. S cka  1 m 
från varje s cka lls, sam digt som de avmaskas. Upprepa på den andra axel.

Framkanter: Plocka upp med runds cka 4½ ( välj gärna en tunnare s cka ll upplockning). 
Starta nederst på höger framst. Plocka upp 1 m i varje varv. Men hoppa övar vart 4a.de varv. 
Plocka upp ll dom vilande m i nacken . S cka dessaa r, plocka vidare upp m på vänster fram.
( Maskantalet skall vara delbart med 4 (+2), ca 254 (258) 262 (266) 270 m. S cka 2 av, * 2r, 2av * 
upprepa från *_* varvet ut. S cka resår i 3 varv. Markera ll 5 knapphål på arb högra sida. 
Det översta placeras rakt under V-ringningens början. Det nedersta i resåren. De övriga 3 med 
jämna mellanrum. S cka knapphål på nästa varv: S cka fram ll 2 m innan knapphål, 2 m ll, 
omslag, upprepa vid varv´je markering, s cka varvet ut. På nästa varv s ckas omslaget r eller 
av som det passar in i resåren. S cka ll resår mäter 2½ cm, och av i resår.

Montering: Sy i ärmarna. Sy i knappar. Fäst alla trådar – Lägg arb mellan 2 fuk ga handdukar och låt 
torka.

Design och mönster: Sanne Lousdal


