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Kofta med dragkedja

Storlek: S-M-L-XL-XXL
Längd: 57-57-57-62-62 cm
Övervidd: 86-92-100-108-116 cm
Underärmslängd: 41-41-42-42-42 cm
Garnåtgång:Lowisa 225; 600-600-650-700-750 g
Stickor: Nr 6 och 8 mm. Rundsticka nr 6-40 cm
1 st. delbar dragkedja 50-50-50-55-55 cm lång.
Resår: 2r,2a stickor nr 6 = 14 m
Slätstickning: på stickor nr 8. = 12 m x 16 v
Kantmaska. Första och sista m stickas rät alla varv
Bakstycke: Lägg upp 56-60-66-70-76 m (inkl. kantmaska) och sticka resår på st nr 6 i 12 cm. Byt till st nr 8 och
slätstickning och minska på 1:a varvet 4-4-6-6-6 m jämnt fördelat till 52-56-60-64-70m. Sticka rakt upp tills arbetet
mäter 37-36-35-38-37 cm och minska för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med
S.3,2,1,1mM.3,2,1,1mL.3,2,2,1mXL.3,2,2,1mXXL:3,2,2,1m.
När ärmhålen är 18-19-20-22-23 cm maskas av för axlarna i båda sidor med
S:3,3,3,m
M:3,3,4m
L:3,4,4 m
XL:4,4,4 m
XXL:5,5,5 m. samtidigt med 1:a axelavm. maskas av för nacken de mittersta 12-14-14-16-16 m och var sida stickas
färdig var för sig. Minska ytterligare för halsen 2,2 m på vartannat varv
Vänster framstycke: Lägg upp 29-31-34-36-39 m och sticka resår som bak. Byt till stickor nr 8 och slätstickning.
Minska på 1.a varvet 2-2-3-3-3 m jämnt fördelat till 27-29-31-33-36 m. Sticka rakt upp och minska för ärmhål i vänster
sida som bak . När ärmhålet mäter 13-14-15-17-18 cm maskas av för halsringningen i höger sida S:4,3,2,1,1m
M:4,3,2,2,1m
L:4,3,2,2,1m
XL:5,4,2,1,1m
XXL:5,4,2,1,1m. Maska av för axeln på samma längd och samma sätt som bak.
Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg upp 34-36-36-38-40 m och sticka resår i 12 cm. Byt till st nr 8 och slätstickning. Sticka 13 varv och
minska 1 m i var sida 1 ggr. Sticka 7 varv och öka nu
S:1m 2 ggr vart 8:e varv sen 1 m 2 ggr vart 6:e v
M:1m 2 ggr vart 8:e varv sen 1 m 2 ggr vart 6:e v
L:1 m 4 ggr vart 8:e varv
XL1 m 5 ggr vart 6:e varv
XXL:1 m 5 ggr vart 6:e varv. Det ska nu finnas 40-42-42-46-48 m på stickan. När ärmen är 41-41-42-42-42 cm
minskas för ärmkulle i båda sidor
S:2 m 2ggr, 7m, 2 m 1 ggr
M:2 m 2ggr, 6m, 2 m 2 ggr
L: 2 m 2ggr, 7m, 2 m 2 ggr
XL: 2 m 2ggr, 8m, 2 m 2 ggr
XXL: 2 m 2ggr, 9m, 2 m 2 ggr. Maska av de rest m på en gång.
Montering och krage: Sy ihop axlarna. Plocka upp runt halsringningen ca 1 m i varje m/v på rundst nr 6. Minska till
ca.66-72-76-80-86 m och sticka resår i ca 10 cm. Maska av löst i resår.
Sy i ärmarna. Sy sid och ärmsömmar. Sy till sist i dragkedjan för hand (upp till halsresåren).
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