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Storlek: 36/38-(40/42)-44/46
Längd: 32-(34)-36 cm
½ vidd: 63-(68)-74 cm
Garnåtgång: 3-(3)-3 nyst à 100 gram
Stickor: 5 och 5½ mm. Flätsticka. Avmaskningsnål.
Tillbehör: 1 knapp
Masktäthet: 16 m x 20 v = 10 x 10 cm slätstickning på st nr 5½
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 på st nr 5 upp 100-(108)-118 m. Sticka resår 2rm, 2am i 3 cm. Byt till st nr 5½ och slätstickning. När
arbetet är 5-(5)-7 cm börjar minskning i båda sidor 1 m växelvis vart 2:a och 4.e varv 16 ggr- ( 17 ggr )- 18 ggr. Maska
av för nacken de mittersta 32-(36)-40 m när arbetet mäter 30-(32)-34 cm. Sticka var sida för sig. Maska av för axeln på
vartannat varv 8,8-(9,8)-10,9 m och minska samtidigt för nacken med ytterligare 2 m.
Höger framstycke: Lägg med st nr 5 upp 50-(54)-59 m och sticka resår i 3 cm som bak. Byt till st nr 5½ och sticka slätstickning med fläta enl. diagram över de första 8 m i vänster sida (innanför 1 km). Minska i höger sida som på bakstycket.
När arbetet är 25-(27)-29 cm avmaskas för halsringningen i vänster sida de första 6-(7)-8 m sen 3,3,2,2,1,1 -(4,3,2,2,1)4,3,3,2,1,1m. Maska av för axlarna vid samma längd och på samma sätt som bak.
Vänster framstycke: Sticka lika höger framstycke men åt andra hållet.
Montering och luva: Sy axelsömmarna.
Luva: Plocka upp från rätsidan med st nr 5, längs halskanten från framkanten på höger framstycke till mitten på
bakstycket 1 m i varje maska / varv. Sticka fram och tillbaka
med 1 km i var sida och med fläta över de 8 m i framkant
(innanför km). Sticka rakt upp i 25-(26)-27 cm. Minska sen
innanför km mitt bak 1 m vartannat varv 4 ggr. Maska av
samtliga maskor eller sätt maskorna på en avmaskningsnål
att vila. Plocka upp och stickas den andra delen av luvan på
samma sätt. Sy ihop luvan mitt bak med km som sömsmån.
Sy eller sticka ihop resten av luvan. Fäst lösa trådar. Plocka
upp från rätsidan 1 m i varje maska och varv. Börja på höger
framstyckets nederkant och plocka upp runt luvan och ner
på vänster framstycke. Sticka resår 2rm 2am och minska
på 1:a varvet ca var 5:e m. Gör ev. ett knapphål över 3 m
på 3:e varvet på höger sida strax under där halsringningen
börjar. Sticka tills resåren är 3 cm. Maska av. Fäst trådar
och sy i en knapp
Knapphål: maska av 3 m, på nästa varv läggs 3 nya m upp
över de avm. m.

