Merc 8/4 och
Glitz

Garnet kommer från

663-402

663-402

Garnet kommer från

Merc. 8/4 & Glitz
Festtopp

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

Storlek: S(M)L(XL)
½ övervidd: 44(46)50(56) CM
Längd: 50(52)54(56)
Garnåtgång: 2(2)2(2) härvor à 200 gram Merc. 8/4 färg 304 samt 1(2)2(2) nyst á 25 gram Glitz silver.
Stickor: 3 och 3½ mm + flätsticka
Masktäthet: 30 m x 32 v mönsterstickning = 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.
Kantmaska: (km). 1:a och sista m stickas rät alla varv
Bakstycke: Lägg med dubbelt garn (1 tr av varje) på st 3 upp 131(140)149(167) m. Sticka 3 räta varv.
Byt till st 3½ och sticka mönster enl diagram, börja med 1km 1 am 8 rm. När arbetet mäter 31(32)32(33)
avmaskas för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 6,6,3,3 m (alla storlekar) = 95(104)113(131) m.
Sticka vidare rakt upp tills ärmhålet är 17(18)20(21) cm, maska av de mittersta 43(48)51(53) m för nacken
och var sida stickas färdig för sig. Maska av för axeln med 12,12(13,13)14,15(18,19) m på vartannat varv
och ytterligare 2 m för nacken. Andra sidan stickas lika, men åt andra hållet.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills ärmhålet är 11(12)14(15) cm. Maska av de mittersta 15(20)23(25) m och sticka vidare var sida för sig. Minska mot halsen på vartannat varv ytterligare
3,3,3,3,2,1,1m. Maska av för axeln vid samma längd och på samma sätt som på bakstycket. Sticka den
andra sidan lika, men åt andra hållet.
Montering: Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ena axelsömmen. Plocka
längs halsringningen från rätan på st nr 3 upp 1 m i varje maska/varv. Sticka rätstickning och minska på 1:a
varvet var 5.e maska. Sticka 3 varv och maska sen av. Sy den andra axelsömmen. Plocka upp runt ärmhålen på samma sätt som runt halsen och sticka rätstickning i 3 varv. Maska av. Sy sidsömmarna.

Mönstret ses från rätsidan och visar alla varv.
På avigan stickas maskorna rät på rät och
avig på avig.

