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Stickad anorack med luva.

Storlek: 6-8-10-12-14/16 år
Övervidd: 82-88-94-100-108 cm
Längd: 44-48-52-56-60 cm
Ärmlängd: 34-38-42-46-48 cm
Garn: Lowisa 65% ull, 35% akryl. Nystan á 50 gram
Tvättråd: Ulltvätt 30 grader. Använd INTE sköljmedel. Torka liggande.
Garnåtgång: 450-500-500-550-600 gram Lowisa, + ev 50 gram Stardust
Stickor: nr 8
Masktäthet: 12 m och 16 varv = 10 x 10 cm. Kontrollera masktätheten. Om du får för få m, byt till
tunnare stickor. Om du får för många m byt till grövre stickor.
Kantmaska: Första och sista m stickas rät alla v.
Mosstickning: V1. *1 rm, 1 am* upprepa v ut. V2. rät m på avig och avig m på rät. Upprepa V2
hela tiden.
Bakstycke: Lägg upp 50-52-56-60-64 m och sticka mosstickning i 3 cm. Sticka sen slätstickning.
När arbetet mäter 17-20-22-25-27 cm stickas 2 cm mosstickning, 2 cm slätst, 2 cm mosstickning,
2 cm slätstickning. Resten av arbetet stickas i mosstickning När arbetet mäter 25-28-30-33-35 cm
avmaskas för ärmhål i båda sidor med 2,2,1m. När ärmhålen mäter 17-18-20-21-23 cm maskas de
mittersta 10-12-12-14-16 m. Sticka var sida för sig. Minska ytterligare för halsen 2 m. Maska av för
axlarna när arbetet mäter 44-48-52-56-60 cm.
Framstycke: Sticka lika bakstycket tills ärmhålet mäter 13-14-15-16-17 cm och maska av de mittersta 6-8-10-10-12 m och sticka var sida för sig. Minska ytterligare för halsen med 2,1,1 m. När
framstycket är,lika långt som bakstycket, maskas alla m för axeln av. Sticka den andra delen lika
men spegelvänt.
Ärmar: Lägg upp 25-25-26-27-28 m och sticka mosstickning i 3 cm. Sticka sen slätstickning och
öka 1 m i var sida vart 5:e v 8-9-10-11-13 ggr. När ärmen mäter 17-20-22-25-27 cm stickas 2 cm
mosstickning, 2 cm slätst, 2 cm mosstickning, 2 cm slätstickning. Resten av ärmen stickas i mosstickning. När ärmen är 24-28-32-36-38 cm avmaskas 2,2,1 m i var sida vartannat varv. När ärmen
är 30-34-38-44-44 cm avmaskas i båda sidor vartannat varv 2,1,1 m. Maska av de rest m när ärmen är 34-38-42-46-48 cm.
Luva: Lägg upp 68-70-72-74-74 m och sticka mosstickning i 4 v. Sticka slätstickning och minska
med början på 5:e v innanför kantm i båda sidor: 1m vart 6:e v 3 ggr, sen 1 m efter 4v - 1 m 4 ggr
vart 4:e v - 1 m 4 ggr vart 4:e v - 1 m 4 ggr vart 4:e v - 1 m vart 6:e v 3 ggr, sen 1 m efter 8 v. När
stycket mäter 20-21-22-23-24 cm minskas i båda sidor på vartannat varv 6,7 m. Maska av de rest
m på en gång.
Om pälskant önskas: Plocka upp 1 m i vart m/v runt luvans framkant med pälsgarn på st nr 5½
och sticka avigvänd slätstickning. Öka på 1:a v: Sticka *4 m öka 1 m* upprepa *-* v ut. Sticka avigvänd slätst i ca 5 cm. Maska av alla m ganska löst.
Montering: Sy ihop axlarna. Sy fast luvan i halsringningen och vik pälskanten utåt och fast med
några stygn. Sy i ärmarna och sy ärm och sidsömmar.
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