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Damväst med mössa och pulsvärmare.
Design & beskrivning Ingrid Åhman
Väst
Storlek väst: S-(M)-L-(XL) XXL
Övervidd: 98-(104)-114-(124)-134 cm
Hel längd: 56-(60)-65-(68)-70 cm
Garnåtgång: 12-(12)-13-(14)-15 nystan á 50 gram
Stickor: 7 och 8 mm. Rundsticka nr 7-60 cm. Flätsticka.
Tillbehör: 5 st avmaskningsnålar. 5-(6)-6-(7)-7 st knappar
Masktäthet: 15 m mönsterstickning på st nr 8 = 10 cm.
Kontrollera masktätheten noga. Får du för många maskor, byt till grövre stickor.
Får du för få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska = km: 1.a och sista maskan stickas rät alla varv och är EJ inräknad
i diagrammet.
Bakstycke: Lägg på st nr 7 upp 68-(76)-86-(92)-104 m, sticka 1:a varvet avigt
= avigsidan. Sticka resårstickning 2 rm 2 am i 6 cm. Byt till st nr 8 och mönsterstickning enl. diagrammet Börja vid pilen innanför 1 km. När arbetet mäter
33-(36)-40-(42)-43 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor vartannat varv med
4,3-(4,3)-5,4-(5,4)-6,5 m. Sticka tills arbetet mäter 53-(57)-62-(65)-67 cm, sätt
de mittersta 14-(16)-18-(20)-22 m för nacken på en avm. nål. Sticka var sida för
sig och maska av ytterligare 2,2 m mot nacken. När arbetet mäter 56-(60)-65(68)-70 cm, sätts axelns maskor på en avm. nål. Andra sidan stickas lika men åt
andra hållet.
Vänster framstycke: Lägg på st nr 7 upp 39-(42)-47-(50)-56 m och sticka 1:a
varvet avigt = avigsidan. Sticka resår 2 rm 2 am i 6 cm innanför km, som i framkanten lyfta avigt från avigan och stickas rät från rätan hela arbetet. Byt till st nr
8 och mönsterstickning enl. diagrammet innanför de första 7 m i framkant som
stickas i resårstickning hela arbetet. Maska av för ärmhål i sidan vid samma
höjd och på samma sätt som på bakstycket. När arb. mäter 47-(51)-55-(58)-60
cm avmaskas för halsringningen de första 9,3,2,2-(9,3,2,2)-10,3,2,2-(10,3,3,2)10,4,3,3 m. sticka tills arbetet mäter 56-(60)-65-(68)-70 cm. Sätt axelns maskor
på en avm. nål.
Höger framstycke: Stickas lika vänster men gör 5-(6)-6-(7)-7 knapphål jämnt
fördelat. Det översta knapphålet placeras i halskanten. Knapphål: sticka 3 m,
maska av 2 m. Lägg på nästa varv upp 2 nya m över dom avmaskade m.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sätt axelmaskorna
på var sin sticka. Lägg bak och framstycke räta mot räta och tag 1 m från vart
stycke och sticka ihop och maska av. Halskant: Plocka med st nr 6 upp från
rätsidan 1 m i varje m och varv. Hoppa över ca. var 5:e m. se till att rm och am
kommer över varandra i framkanten. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. maska av i
resår. Ärmhål: Plocka upp runt ärmhålen som runt halsen och sticka resår i 3
cm. Maska av i resår. Sy sidsömmarna. Sy i knappar.
Mössa
Dam one size.
Rundsticka: 6 och 7 – 40 cm. Strumpstickor: 7 mm
Garnåtgång: 2 nystan á 50 gram.
Lägg på rundst 6 upp 72 m. sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. byt till st nr 7 och
mönsterstickning enl. diagrammet. Sticka rakt upp tills arb. mäter 23 cm. maska
av för kullen. Varv 1. räta m. Varv 2: *4 m, 2 m tillsammans* upprepa * till * .
Upprepa dessa 2 varv ytterligare 2 ggr med 1 m mindre mellan minskningarna
för vart minskningsvarv. På nästa varv stickas m ihop 2 och 2. Sticka 1 varv. På
nästa varv stickas m ihop 2 och 2. tag av garnet och drag genom m. drag åt och
fäst väl.
Pulsvärmare
Dam one size.
Strumpstickor: 6 och 7 mm
Garnåtgång: 2 nystan á 50 gram
Lägg på st 6 upp 32 m. sticka runt i resårstickning 2 rm 2 am i 6 varv. Byt till
st nr 7. sticka in 1 fläta på ovansidan av handen, och sticka resår på övriga
maskor. Gör så här: sticka 6 m resår, flytta över nästa 2 m till st nr 2, sticka 2
am 6 rm 2 am , fortsätt sen att sticka flätan enl. diagrammet över dessa 10 m.
När 3 vridningar på flätan är gjorda, sticka 1 varv. Maskera för tummen: sticka 1
m, sticka följande 5 m med en tråd i annan färg. Sätt tillbaka m på stickan och
sticka de 5 m igen som vanligt. Fortsätt som tidigare över alla m. när 4 flätvridningar är gjorda, sticka 2 varv. Byt till st nr 6 och sticka 4 varv resår 2 rm 2 am
över alla m. maska av. Sticka den andra pulsvärmaren lika men åt andra hållet.
Fäst alla trådar.
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