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Cardigan
Storlek: S-(M)-L
Bystvidd: 96-(104)-112 cm
Längd: 90-(92)-94 cm
Ärmlängd: 46-(48)-50 cm
Garnåtgång: 20 st nystan á 50 gram i Lowisa (i stl S)
Stickor: 5, 6 och 7 mm
Masktäthet: 12 m x 20 varv mosstickning på st nr 7 = 10 x 10 cm.
Mosstickning: v1: 1 rm 1 am. V2: = v 1. V3: 1 am på rm, 1 rm på am. V4:= v3.
Bakstycke: Lägg med st nr 6 upp 70-(72)-76 m och sticka rätstickning i 5 cm. Byt till st nr 7 och sticka mosstickning. Minska 1 m i var sida efter
10 cm, upprepa 2 gånger till med 20 cm mellan minskningarna. När arbetet är 67-(68)-69 cm avmaskas för ärmhål i början av varven i båda sidor
med 3,2,1 m. Fortsätt rakt upp tills arbetet är 88-(90)-92 cm och maska av de mittersta 14-(16)-18 m. var sida stickas för sig och minska för nacken
vartannat varv ytterligare 1,1 m. SAMTIDIGT maskas axelns maskor av med 9,8-(9,8)-9,9 m. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg med st nr 6 upp 36-(38)-40 m. Sticka rätstickning i 5 cm. Byt till st nr 7. Sticka från rätsidan, med början i framkanten
7-(8)-9 m mosstickning, mönster enl. diagram och resten av maskorna i mosstickning. Sticka med denna indelning rakt upp, minska i höger sida som
på bakstycket. Maska av för ärmhål i höger sida som på bakstycket. Minska SAMTIDIGT i vänster sida (framkanten) ** innanför mosstickningen:
S 1 m 3 ggr detta görs när ärmhålet är 10, 15 och 20 cm -(M 1 m 4 ggr detta görs när ärmhålet är 5, 10. 15 och 20 cm)-L 1 m 4 ggr detta görs när
ärmhålet är 5, 10. 15 och 20 cm. När stycket mäter 88-(90)-92 cm, maskas av för axeln med 9,8-(9,8)-9,9 m. Fortsätt med mostickning över de första
7-(8)-9 m i ytterligare 6½-(7½)-8½ cm = mitt bak.
**Tips! Gör avmaskningen i “avigpartiet” så att flätorna
blir fina och orörda.
Vänster framstycke: stickas lika som höger men åt andra hållet.
Ärmar: Lägg med st nr 6 upp 30-(32)-34 m. SSticka rätstickning i 5 cm. Byt till st nr 7 och mosstickning över alla m. Öka 1 m i var sida var 3:e cm
13 ggr. När ärmen är 46-(48)-50 cm minskas i båda sidor för ärmhål med 3,2 1 m. Sticka 1 varv och maska sen av rest m på en gång.
Skärp: Lägg på st nr 5 upp 8 m och sticka resår 1 rm 1 am i 160 cm. Maska av alla m på en gång.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Gör ev. en hälla i var sida för
skärpet.

