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Storlek: Dam S/M (M/L)- Herr S/M (M/L)
Övervidd:98(104)108(120) cm
Hel längd: 60(62)67(71) cm
Ärmlängd: 52(55)60(62) cm
Stickor: 4,5 mm
Garnåtgång:
Bottenfg. (Bf) 6(7)7(8)nystan
		
Mönsterfärg 1 röd (mf1) 1(1)2(2) nystan
		
Mönsterfärg 2 blå (mf2) 1(1)2(2) nystan
Masktäthet: 19 m och 24 v på st nr 4,5 = 10 x 10 cm
Kantmaska: Stickas rät först och sist på alla varv.
Kontrollera masktätheten noga. Får du för få m, byt till tunnare stickor, får du för många, byt till grövre stickor.
Ribbstickning: Varv. 1: kantm. *2 rm, 1 am* kantm ,upprepa *-* varvet ut. Varv 2: aviga maskor hela varvet.
Bakstycke: Lägg upp på stickor nr 3 98(101)110(119) m med bottenfärg och sticka 1:a v rät = avigsidan. Sticka ribbstickning i 3 cm. Byt till stickor nr
4 och fortsätt med ribbstickning i 10 cm. Sticka in färgmönster enl. diagrammet. Kontrollera masktätheten! Upprepa mönster hela arb. När bakstycket
är 37(38)42(45) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor vartannat varv med 2,1,1(2,1,1)2,1(2,1)m. Fortsätt med ribbstickning och färgmönster. När bakst.
är 58(60)65(69) cm avm. för halsen de mittersta 40(41)44(45)m och sticka var sida för sig. Minska ytterligare för halsen med 2,1 m. Maska av m för
axeln när arb. är 60(62)67(71) cm. Den andra sidan stickas på motsvarande sätt.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arb. är 40(42)42(46) cm. Dela arb. i två delar. På Dam M/L och Herr M/L stickas de mittersta 2
m ihop (för jämnt maskantal) = 45(46)52(56) m/del. Sticka var sida för sig och fortsätt i ribbstickning. och färgmönster men sticka de första 8 m vid
halssprundet i rätstickning (rät alla varv). Gör i sprundkanten 4 st “knapphål” ,att trä snodden i, genom att sticka 2 rm tills 1 omslag. Det första hålet
görs efter 1 cm, det andra efter 6 cm, det 3.e efter 11 cm och det fjärde efter 16 cm. Ytterligare 1 hål ska göras i halskanten. När arb. är 53(55)59(63) cm
avmaskas mot halsen de första 16(16)17(17) m. Avmaska ytterligare 3,2,2(3,2,)3,3,2(3,3,2) m. När framstycket är lika långt som bakstycket avmaskas
axelns maskor. Sticka den andra sidan på motsvarande sätt.
Ärm: Lägg upp 53(59)65(65) m på stickor nr 3 och bottenfärg och sticka ribbstickning i 3 cm. Byt till stickor nr 4. Öka 1 m innanför kantmaskan i
båda sidor på vart 6(6)7(7) varv 21(20)19(21) ggr. Efter 10 v stickas färgmönster in enl. diagram. När ärmen är 48(52)58(60) cm avmaskas för ärmhål
i båda sidor med 2,1,1(2,1,1) 2,1(2,1) m på vartannat varv. Maska av de rest m. Sticka den andra ärmen lika.
Montering: Sy ihop axlarna. Plocka upp med stickor nr 3 och bottenfärgen 1 m i varje varv/maska (även över sprundkanterna) Minska på första v ca.
var 4:e maska. Sticka rätstickning i 4 cm. Gör ytterligare 1 hål i nivå med de övriga efter ca. 1 cm. Efter 4 cm maskas alla m av till en jämn och fin kant
som inte stramar. Sy i ärmarna, sy ärm och sidsömmarna med kantmaskan som sömsmån.
Gör 1 snodd i mönsterfärgerna att trä i halssprundet.
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Upprepas

I diagrammet visas alla v från rätan.
A = Bottenfärg (bf)
X = Mönsterfärg 1 röd (mf1)
O = Mönsterfärg 2 blå (mf2)
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OBS! 1 avig mska ifrån
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rätan mellan färgbyte
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Upprepas, sluta och börja v med 1 km

