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DESIGN: Marita Metsäkylä
STORLEK: S-M-L
Plaggets mått:
Övervidd: 98-106-114 cm
Längd: 64-66-68 cm
Ärmlängd: 41-42-43 cm
Garnåtgång: Sunny: 600-700-700 g beige 702
Stickor: Nr 3-3,5 eller enligt handlag
Sticksätt: Patentstickning (m-antalet är ojämnt) V 1 (avigsida):
sticka rm. V 2: kant-m, sticka nästa m i v under (för in stickan i m
nedanför den m som finns på vänsterstickan från rätsidan ut mot
avigsidan, dra garnet till en m såsom när man stickar vanligt, m
på vänsterstickan repas upp på detta sätt), *1 rm, sticka nästa m
i v under *, upprepa *-*, kant-m. V 3: kant-m, 1 rm, *1 m i v under,
1 rm *, upprepa *-*, kant-m. Upprepa v 2-3. Slätstickning: sticka
rm på rätsidan och am på avigsidan. Avigvänd slätstickning:
sticka am på rätsidan och rm på avigsidan.
Stickfasthet:18 m och 41 v patentstickning = 10 cm
BAKSTYCKE
Lägg upp 91-97-105 m och sticka patentstickning. När stycket
mäter 44-45-46 cm, maska av i vardera sidan för ärmhålen först
7 m på en gång och börja sticka därefter raglan: sticka avigvänd
slätstickning med 3 m, slätstickning med 4 m och avigvänd slätstickning med 2 m, patentstickning med 59-65-73 m, avigvänd
slätstickning med 2 m, slätstickning med 4 m och avigvänd slätstickning med 3m. När du har stickat 4 v på detta sätt börja då
avmaskningarna: sticka på arbetets rätsidans v efter 9 m från högerkanten 2 m rätt ihop med överdragshoptagning (= lyft 1 m utan
att sticka, sticka 1 m och dra den lyfta m över den stickade) och
sticka på motsvarande sätt före de sista 9 m från vänsterkanten
2 m rätt tillsammans. Upprepa sådana här minskningar ytterligare
18-18-17 gånger vart 4:e v och därefter ytterligare vartannat v
3-5-9 gånger. När raglanet mäter 20-21-22 cm maska då av de
resterande 33-35-37 m på en gång.
FRAMSTYCKE
Sticka såsom bakstycket tills du har maskat av i vardera sidan
7 m och börjar minskningarna för raglanet. Ta nu med i arbetet
från arbetets vänsterkant 43-47-51 m och lämna de andra m på
en hjälpsticka. Sticka nu från framkanten avigvänd slätstickning
med 3 m, slätstickning med 4 m, avigvänd slätstickning med 2 m,
patentstickning med 25-29-33 m, avigvänd slätstickning med 2 m,
slätstickning med 4 m och avigvänd slätstickning med 3 m. När
du har stickat 4 v på detta sätt börja då minskningarna: sticka i
framkanten innanför 9 m 2 m rätt ihop med överdragshoptagning
och sticka i sidan innanför 9 m 2 m rätt tillsammans. Upprepa
minskningarna vart 4:e v ytterligare 10-12-14 gånger, då finns det
21 m kvar i arbetet. Sticka 3 mellan-v, och gör därefter i mitten
av stycket en trippelminskning (= lyft 1 m utan att sticka, sticka 2
m rätt tillsammans och dra den lyfta m över den stickade). Sticka
3 mellan-v och gör på nästa v innanför 9 m från framkanten en
överdragshoptagning. Upprepa minskningen på detta ställe ytterligare vart 4:e v 7-5-3 gånger och vartannat v 0-2-4 gånger. När
raglanet mäter 20-21-22 cm maska då av de resterande 11 m på en
gång. Ta därefter med de 34-36-40 m som väntar på hjälpstickan
i halsringningens nederkant och plocka upp utmed och bakom
framkanten 9-11-11 m. Sticka därefter halsringningens denna sida

652-305
Vill du se mer av vår design?
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

till den föregåendes spegelbild. Gör avmaskningarna i sidan med
överdragshoptagning rätt tillsammans och sticka i halskanten alltid
2 m rätt tillsammans. När du gör endast en minskning på ett v gör
den så att du stickar 2 m rätt tillsammans.
ÄRMAR
Lägg upp 41-43-45 m och sticka patentstickning. Öka samtidigt
i vardera sidan av ärmen 11-12-13 gånger 1 m var 3,5-3,5-3 cm
= 63-67-71 m. När ärmen mäter 41-42-43 cm maska av i vardera
sidan av ärmen 7 m på en gång och därefter vart 4:e v 11-9-7
gånger 1 m och ytterligare vart 3:e v 12-16-20 gånger 1 m. OBS:
gör nu raglanminskningarna alldeles in i kanten av ärmen. När
raglanet mäter 20-21-22 cm maska då av de resterande 3 m på
en gång.
MONTERING
Lägg ut delarna på ett jämnt underlag enligt de givna måtten
med avigsidan upp och fukta genom att spraya, låt torka. Sy ihop
fram- och bakstyckets 11 axel-m.Sy raglansömmarna. Sy sidooch ärmsömmarna.

