Mönster 4637

Dep-Dye Sweatern

Storlek:

S
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Övervidd:
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Längd:
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(64)

64 cm

Garn:

Cewec`s Dolce 60% Kid-mohaire, 40% acryl, 50 gr = 150 m)

Garnåtgång:
Grön fg 184
Aqua fg 860
Petrol fg 348
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5 nystan
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Stickor;

Rundst 7 – 80 cm, rundst 8 – 80 cm, strumpst 7 och 8,
flätst, och rundst 7 – 40 cm.

Stickfasthet:

12 m = 10 cm på st nr.8 med dubbelt garn.

Förkortningar:

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

Notera:

Öka 10 m över 10 m: * Sticka 1 r, lyft länken mellan maskorna,
1 vr r* upprepa *-* över alla 10 m

Rygg/framstycke: Lägg upp ned dubbelt garn och rundst 7 – 108 (120) 132 (144) 156 m, sticka resår,
*2 r, 2av * upprepa *-* varvet runt. Sticka totalt 6 cm resår. - Sätt markör i var sida med 54 (60) 66 (72) 78
m till var del. Byt till rundst 8. Sätt markör på vars sida om 16 mittersta m på framst. Sticka runt således:
Sticka fram till markör 1, 3 av, 10 r, 3 av, ( markör 2 ) sticka restan av varvet i slätst. Sticka 3 v som maskorna
visar. På nästa v ökas det 10 m över de 10 m i slätst mellan de 3 av på frsmst, (se info). Sticka 1 v som m
visar
(mellan markör stickas 3 av, 20 r, 3 av) och det finns totalt 64 (70) 76 (82) 88 m på framst, och 54 (60) 66
(72) 78 m på rygg.
Nu stickas flätor över de 20 mittersta m efter diagram. Det stickas flätor genom hela framst. När arb mäter
17 (18) 18 (19) 19 cm stickas de nästa 5 varv således:
Färgrand 1: Sticka 1 v med 1 tråd petrol/1 tråd grön, sticka 1 v med dubbelt grön, sticka 3 v med 1 tråd
petrol/1 tråd grön.
Fortsätt med dubbel pertol och sticka med dessa 2 trådar till arb mäter 37 (38) 39 (40) 40 cm.
Färgrand 2: Sticka 1 v med 1 tråd petol / 1 tråd aqua, 1 v med dubbel petol, 3 v med 1 tråd petol/ 1 tråd
aqua. Fortsätt med dubbel aqua, och sticka resten av framst färdigt med dubbel aqua.
När arb mäter 38 (39) 40 (42) 42 cm delas till ärmhål, rygg/ framst stickas var för sig. Avm till ärmhål:
avm de 2 första m på varvet, sticka till 2 m kvar och avm dessa.
Arb är delat med 50 (56) 62 (68) 74 m till rygg och 60 (66) 72 (78) 84 m till framst.
Sticka var del färdig för sig.

Rygg: Avm till ärmhål på vart annat v med 2,1,1 m =42 (48) 54 (60) 66 m. Fortsätt rakt upp i slätst till arb
mäter 2 cm innan hel längd. Sätt de mittersta 18 (20) 22 (24) 26 m på en nål till nacke, och sticka var axel för
sig. Det är 12 (14) 16 (18) 20 m till var axel. Avm vidare till nacke på vart annat v med 1, (1,1) 2,1, (2,1) 2,1 m
= 11 (12) 13 (15) 17 m kvar. Vid hel längd sätts m på en nål. Sticka andra sidan lika men spegelvänt.
Framstycke: Minska till ärmhål på samma sätt som bakst. 52 (58) 64 (70) 76 mpå stickan. När framst
mäter11 cm INNAN hel längd minskas det över flätan: sticka fram till markör, 3 av **2 r tills**, över de 20
m (det finn nu 10 m mellan de 3 aviga m), 3 av. Sticka 1 v . Det är nu 42 (48) 54 (60) 66 m kvar.
Nu sätts de 10 (12) 14 (16) 18 mittersta m på en nål, och var sida stickas för sig, 16 (18) 20 (22) 24 m på var
del. Avm ytterligare till hals på vart annat v med 1 m till det är 11(12)13 (15) 17 m kvar. Fortsätt rakt
upp till hel längd. Sätt m på en nål och vila. Sticka den andra sidan lika men spegelvänt.
Ärmar: Lägg upp med dubbelt fg grön på strumst 7 – 28 (28) 32 (3) 34 m. Sticka runt i resår *2 r, 2 av *
totalt 6 cm. Byt till strumpst nr. 8 och sticka slätst. På varv 1 ökas 4 (6) 6 (8) 8 m jämt fördelat, till 32 (34) 38
(40) 42 m. När arb mäter 10 cm, ökas 1 m, i var sida om första och sista m. Ökningarna upprepas vart 6. v
till det är 42 (44) 46 (48) 50 m på varvet. SAMTIDIGT som arb mäter knappt 15 cm stickas färgrand 1 som
på rygg/framst, och fortsätt därefter med dubbel petrol.
Sticka till arb mäter knappt 30 cm.
Sticka färgrand 2 som på rygg/framst, och sticka resten av ärmen färdig med dubbelt aqua.När arb mäter 45
cm eller önskad längd avmaskas de understa 4 m, och ärmen stickas färdig fram och tillbaka. Avm till ärmkupa, på vart annat varv med 2,1,1,1, och därefter med 2 m i början av varje varv till 20 (20) 22 (22) 24 m
kvar. Avm dessa. Sticka andra ärmen lika.
Montering och halskant: Plocka upp med Aqua och den korta rundst nr 7 – 64 (68) 72 (76) 80 m och
sticka runt i resår 2 r, 2 av totalt 10 varv, - avm i resår.
Sy i ärmarna. Fäst trådar. Lägg arb mellan fuktiga handdukar och låt torka.
Design och mönster: Sanne Lousdal

Diagram till mönster 4637

= Sätt 5 m på hj-st framför arb, 5 r, st 5 m från hj-st r
= sätt 5 m på hj-st bakom arb, 5 r, st 5 m från hj-st
Diagrammets 20 m stickas mitt fram på tröjan
Diagrammets 2 varv upprepas på höjden som beskrivet i mönstret
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