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Design & beskrivning: Ingrid Åhman
Storlek: S-M-L-XL
Ryggbredd: 46-49-52-54 cm
Hel längd: 50-52-54-56 cm
Ärmlängd: 49-50-51-51 cm
Garnåtgång: Mohair No1 färg 955 5-5-6-6 nystan á 50 gram
Stickor: 5½ och 6, Rundsticka 80-5½ mm
Masktäthet: 16 m och 22 v = 10 x 10 cm mönsterstickning på st nr 6. Kontrollera masktätheten noga. För få m, byt till tunnare
stickor. För många m, byt till grövre stickor.
Avmaskningsnål: 1 st
Kantmaska: Sticka 1:a och sista m rät alla varv.
Bakstycke: Lägg på st nr 6 upp 75-79-83-87 m. Sticka 1 v avigt = avigsidan. Sticka mönster enl. diagram. När arbetet mäter 3335-37-39 cm sätts de mittersta 27-29-29-29 m på en avmaskningsnål för nacken och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare
för nacken på vartannat varv med 3,3,3,2,2,2m-3,3,3,2,2,2m-3,3,3,2,2,2,1m- 3,3,3,2,2,2,2m. Maska av axelns maskor när arbetet
mäter 40-42-44-46 cm. Sticka andra sidan lika men åt motsatta hållet.
Höger framstycke: Lägg på st nr 6 upp 6-7-8-9 m och sticka 1 v avigt = avigsidan. Sticka mönster enl. diagram och öka samtidigt
i framkanten genom att lägga upp nya m i slutet av varvet från avigsidan vartannat varv 3,3,2,2,2 m. Därefter ökas i samma sida
vartannat varv ytterligare 1 m 5-6-7-8 ggr. De ökade m stickas med i mönstret vartefter. När arbetet mäter 12-13-14-15 cm, minskas
för halsringningen vart 4:e varv 1 m i framkant 7-7-6-6 gr. Vartannat varv 1 m 7-8-10-11 ggr. Maska av axelns maskor när arbetet är
lika långt som bakstycket.
Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke, men åt andra hållet. Här ökas genom att lägga upp nya m i slutet av varvet
från rätan.
Ärmar: Lägg på st nr 5½ upp 42-44-46-48 m och sticka resår 2 rm, 2 am i 12 cm. Korrigera maskantalet till 43-43-45-47 m. Byt till
st nr 6 och mönsterstickning enl. diagrammet. När arbetet mäter 14 cm ökas 1 m i var sida med 3-2,5-2,5-2,5 cm mellanrum 11-1314-14 ggr = 65-69-75-77 m. Maskorna stickas med i mönstret vartefter. När arbetet mäter 49-50-51-51 cm maskas alla m av löst.
Montering: Fäst trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar i angiven storlek och låt torka. Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna, sy sid
och ärmsömmar. Resårkant: Plocka på rundsticka 5½-80 cm upp från rätan, börja i höger sidsöm med ca 60-64-68-72 m i bakstyckets nederkant, ca 38-40-42-44 m längs den nedersta delen av framstycket (ökningsdelen), ca 52-56-60-60 m längs framkanten
upp till axeln, ca 18-18-20-20 m vid ena sidan av nacken + m på avmaskningsnålen och 18-18-20-20 m på andra sidan av nacken.
Plocka längs höger halsringning och framkant upp som på vänster sida. Det upplockade maskantalet ska vara jämnt delbart med 4.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 10 cm. Maska av med dubbelt garn elastiskt, särskilt löst i rundningen fram.
Fäst ihop framkanterna med en brosch.

