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Figur 1. Romben till bakstycket
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Bottenfärg
Mönsterfärg

Storlek: S (M) L (XL)
Garnåtgång: Bottenfärg 9 (10) 11 (12) nystan. Mönsterfärg 1 nystan
Stickor: Nr 8,0
Design och beskrivning: Margita Thörnström, Lappjäntans Syatelje www.lappjantan.com
Obs! Läs igenom hela mönstret innan ni börjar sticka.

Mitten på
bakstycket

Framstycket
Lägg upp 53 (61) 63 (69) m på stickor nr 8,0 och sticka 1 rm 1 am i 6 (6) 7 (7) cm (inkl 1 kantmaska i var sida) När arbetet mäter 35 (38) 42 (43) cm eller önskad längd, minskas 4 m i var sida för
ärmhålet 1 gång. Forts minska 1 m i var sida 1 (2) 2 (2) ggr. (då är det 43(51)53(59) m kvar efter
minskning). När arb mäter 18 (21) 21 (25) cm (mät från ärmhålet), minskas för halsen de mittersta
13 (13) 15 (15) m. Sticka var sida för sig och minska 1m för halsen, sen resterande maskor (kvar är
12(16)16(18) m) Sticka den andra sidan lika.

Sy ihop axeln på fram och bakstycket för att kunna sticka polokragen.

mitten

mitten

Bakstycket
Lägg upp och sticka lika som framstycket tills ärmhålet mäter 15 (19) 19 (21) cm. Nu stickas
romben in på mitten enligt figur 1. Sticka 1v med mönsterfärg, minska för halsen de mittersta
17 (17) 19 (21) m. Sticka var sida för sig och minska 1 m. Maska av de resterande m ( kvar är
12(16)16(18) m ).

Sticka den andra sidan lika.
Pressa mycket försiktigt med presstrasa emellan på låg värme.
Lycka Till!

upplåckningsvarvet

Ärmar
Plocka upp längs framstyckets och bakstyckets ärm, ca 63 (67) 71 (75) m och sticka 2 v slätstickning. På nästa varv följ mönstret fig 2. På 5:e varvet minskas 4 m i var sida. Fortsätt med mönstret.
När mönstret är klart, börja minska 1 m i var sida med 4-5 varvs mellanrum. (För storlek S ca 10 st)
Vid 57 (60) 65 (70) cm eller önskad längd, minskas det jämnt fördelat över varvet till 25 (27) 29
(33) m. Sticka 1rm 1am varvet ut och tills resåren mäter ca 6 (6) 7 (7) cm. Maska av löst.

Figur 2.

Polokragen
Lägg upp ca 56 (60) 65 (70) m. Man plockar upp en maska i varje varv. Sticka 1rm 1am i ca 8-10
cm. Maska av löst. Sy i den andra axeln och polon med maskstygn.
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