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Tunika med hålmönster
Storlek: S(M)L(XL)
½ övervidd: 44(48)52(56) cm
Längd: 58(60)62(64) cm
Garnåtgång: 753 sand 3(3)4(5) = nyst fg 1, 732 marinblå 1(1)1(1) nyst = fg 2,
Stickor: 5 mm
Mönster:
Varv 1: *1 omslag, 2 räta maskor tillsammans*.
Varv 2: alla maskor stickas avigt.
Varv 3: *2 m rät tillsammans, 1 omslag*.
Varv 4: alla maskor stickas avigt.
* till * upprepas varvet ut. Upprepa dessa 4 varv.
Kantmaska: 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Masktäthet: 16 m och 25 varv mönsterstickning = 10 x 10 cm.
			
18 m och 25 varv slätstickning = 10 x 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för
många maskor, byt till grövre stickor.
Bakstycke: Lägg med fg 2 upp 70(76)84(90) m. Sticka 1 rät varv. Byt till fg 1 och sticka mönsterstickning enl. ovan med 1 km i var sida. När arbetet mäter 22 cm stickas resten av arbetet i slätstickning. När arbetet mäter 42(43)43(44) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv
med 4,3,2,1,1 m (4,3,2,1,1,1 m) 5,3,2,1,1,1 m (5,3,2,1,1,1,1 m). När ärmhålen mäter 16(17)19(20)
cm avmaskas för nacken de mittersta 24(24)28(28) m och var sida stickas färdig för sig. Minska
för nacken ytterligare 2 m. Samtidigt maskas av för axeln vartannat varv med 5,5 m (6,6 m) 7,6 m
(8,7 m). Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills ärmhålen mäter 9(10)12(13) cm. Maska av
för halsen de mittersta 10(10)14(14) m och var sida stickas färdig för sig. Minska ytterligare mot
halsen vartannat varv med 4,3,2 m. Sticka rakt upp och maska av för axeln på samma längd och
på samma sätt som på bakstycket. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Montering: Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp runt halsen med fg 2 från rätsidan, 1 m i varje
maska/varv men hoppa över ca varv 4:e maska. Sticka 1 varv avigt, maska av på nästa varv. Sy
ihop den andra axelsömmen. Plocka upp och sticka lika runt ärmhålen. Sy sidsömmarna. Brodera
på framstyckets överdel, med restgarner eller moulinégarn i bomull, enl skiss.

