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Kortärmad kofta
Storlek:
2(4)6(8)10(12) år
Övervidd:
68(74)- 78(84)- 92(98) cm
Längd: 		
37(40)- 44(48)- 54(58) cm
Ärmlängd:
8(9½)- 11(12)- 13½- (15) cm
Garnåtgång: 5(6)7(7)8(9) nyst á 50 gram
Garnalternativ: Sunny (100 gram nystan)
Stickor 4 och 4½ mm. Rundsticka 4 mm 80 cm lång.
Tillbehör: 1 st knapp. 4 st avmaskningsnålar.
Masktäthet: 18 m slätstickning = 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. För många maskor, byt till tjockare stickor. För få maskor, byt till tunnare stickor.
Kantmaska: km = 1:a och sista m stickas rät alla varv
Bakstycke: Lägg med st nr 4 upp 62-(66)-70-(76)-82-(88) m. Sticka 2 varv resårst. 1 rm 1 am. Byt till st nr 4½ och
slätstickning. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 23-(24)-27½-(30)-34½-(38) cm. Sticka 1 varv avigt från rätan och sen
stickas rätstickning = alla varv stickas räta. Lägg upp för ärm i båda sidor, först 2,2,2 m vartannat varv, sen 12-(17)-20
-(22)-24-(27) m på en gång = 98-(112)-122-(132)-142-(154) m. Fortsätt att sticka rätstickning över alla m. När arbetet
mäter 35-(38)-42-(46)-52-(56) cm avmaskas för nacken de mittersta 16-(18)-20-(20)-22-(24) m, var sida stickas färdig
för sig. Minska för nacken ytterligare 1,1 m på vartannat varv. Sätt de rest m på en avm. nål för axel och ärm. Den
andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg med st nr 4 upp 28-(30)-32-(35)-38-(41) m. Sticka som för bakstycket och öka för ärmen
i vänster sida som på bakstycket. När rätstickningen mäter 7-(8)-8-(9)-9-10 cm börjar minskningen för V-ringningen
i höger sida. Minska 1 m vart 3:e varv 7-(8)-9-(9)-10-(11) gånger. När framstycket är lika långt som bakstycket sätts
maskorna för axeln och ärm på en avm. nål.
Vänster framstycke: Stickas lika höger framstycke, men åt motsatt håll.
Montering och kanter: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka.
Sticka ihop axlar och ärmar. Sätt maskorna för fram resp. bakstycke på var sin sticka nr 4½. Lägg styckena räta mot
räta. Tag med en 3:e sticka nr 4½, 1 m från var del, sticka ihop till 1 m och maska samtidigt av m.
Plocka upp från rätan med rundst nr 4, 1 m i varje maska och varv. Börja nertill på höger framstycke, upp längs framkanten runt nacken och ner längs vänster framstycke. Sticka resår 1 rm 1 am och minska på 1:a varvet ca var 5:e m.
OBS! på höger framkant mitt för början på V-ringningen görs 1 knapphål genom att maska av 2 m efter 3 varv, lägg
upp 2 nya m över de avmaskade på nästa varv. När resåren är 3 cm, maskas alla m av till en jämn och fin kant som
inte stramar.
Plocka upp runt ärmhålen på samma sätt och sticka resår i 2 varv, maska av.
Sy ärm och sidsömmar. Sy i en knapp på vänster framstyckets resårkant.

