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Duffel med luva
Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek: 3/6-(6/9)-12/18 månader
Övervidd: 54-(62)-68 cm
Hel längd: 29-(33)-36 cm
Ärmlängd: 18-(21)-23 cm
Garnåtgång: 6-(7)-8 nyst.
Stickor nr 7
5-(5)-6 Duffelknappar. 2 st avmaskningsnålar.
Kantmaska km 1:a och sista maskan stickas rät alla varv.
Dubbel mosstickning
Varv 1: 1 rm 1 am.
Varv 2: rm på rm och am på am.
Varv 3: 1 am 1 rm.
Varv 4: am på am och rm på rm.
Upprepa dessa 4 varv.
Masktäthet: 14 m och 18 varv dubbel mosstickning = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Får du för få maskor, byt till tunnare stickor. Får du för många maskor, byt till grövre
stickor.
Bakstycke: Lägg upp 40-(46)-50 m. Sticka 5 räta varv. Byt till mosstickning och sticka tills arbetet mäter 17-(20)-22
cm. Maska av för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 2,1-(2,2)-2,2 m. Sticka tills arbetet mäter 27-(31)-34 cm,
maska av för nacken de mittersta 10-(12)-14 m. Sticka klart var sida för sig och maska av ytterligare 1 maska mot
nacken. När arbetet mäter 29-(33)-36 cm maskas axelns maskor av. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Lägg upp 24-(27)-29 m och sticka 5 räta varv. Byt till mosstickning. I framkanten stickas de 4
sista m rät alla varv och lyft sista m avigt och sticka 1:a m vridet rät på nästa varv. När arbetet mäter 17-(20)-22 cm,
avmaskas för ärmhål i sidan som på bakstycket. Sticka tills arbetet mäter 24-(28)-30 cm. sätt de 7-(8)-9 m i framkanten på en avmaskningsnål. Maska av mot halsringningen , vartannat varv ytterligare 2,1 m. när arbetet mäter 29-(33)36 cm maskas axelns maskor av.
Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika som för vänster framstycke, men åt andra hållet. I framkanten görs här
5-(5)-6 knapphål jämnt fördelat. Första knapphålet ca 4½ cm från nederkant och översta knapphålet ca 1½ cm från
halsringningen.
Ärmar: Lägg upp 26-(28)-30 m och sticka rätstickning i 4 cm. Sticka sen mosstickning. Öka 1 m i var sida 5-(6)-7 ggr
med 2½-(3)-3 cm mellanrum. Första ökningen görs efter den rätstickade kanten. Sticka tills ärmen är 19-(21)-23 cm
och maska av för ärmhål i var sida vartannat varv med 2,1-(2,2)-2,2 m. Maska av ytterligare på vartannat varv i var
sida 2 m 3 gånger. Maska av återstående maskor på en gång.
Montering: Sy ihop axelsömmarna.
Luva: plocka från rätsidan upp ca 48-(52)-56 m runt halsringningen (inkl. maskorna från avmaskningsnålen). Sticka
3 räta varv. Öka på sista varvet jämnt fördelat 12-(16)-18 m. Fortsätt att lyfta sista m rät och sticka 1:a m vriden rät.
Sticka sen de 4 yttersta m i var sida räta alla varv och övriga maskor i dubbel mosstickning. När luvan från rätstickningskanten mäter 5 cm ökas 2 m på mitten av arbetet: 1 m i sista m på ” den högra delen” och 1 m i 1:a m på ”den
vänstra delen”, upprepa denna ökning 3 ggr till med 5 cm mellanrum. När luvan mäter 22-(24)-26 cm maskas alla
maskor av. Sy ihop luvans överkant med så smidig söm som möjligt eller sticka ihop luvan. Sätt då hälften av maskorna på var sidan sticka. Vänd luvan räta mot räta och tag 1 m från var sticka, sticka ihop och maska av.
Montering: Fäst lösa trådar. Lägg delarna mellan fuktiga duka och låt torka. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy
i knappar.

