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Stickor:
Rundstickor:
Virknål:
Tillbehör:
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Zain
Vit (fg 506): 9 (9) 10 (11)
Ljusblå (fg 503): 1 (2) 2 (3)
Rosa (fg 502): 5 (5) 6 (6
S (M) L (XL)
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Masktäthet: 18 m och 24 v slätstickning på st nr 5 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.
			
Stickar du för fast byt till grövre stickor. Stickar du för löst byt till finare stickor.
Sticka första och sista m rät alla v = kantm.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den
och sticka den rät.
Fm (fast m): Stick ner virknålen i en av föregående varvs m och drag upp 1 m (2 m på nålen), drag
garnet genom m.
BAKSTYCKE
Lägg upp med vitt garn på st 5, 81 (89) 97 (107)
m. Sticka slätst hela tiden. När arb mäter 7 (8) 9
(10) cm minskas från räts: Sticka 2 m, 2 rm tillsammans bakifrån, sticka tills 4 m återstår, 2 rm
tillsammans framifrån, 2 m. Minska på detta sätt
vart 10:e v ytterligare 2 ggr. När arb mäter 27 (28)
29 (30) cm ökas 1 m i var sida innanför 2 m. Öka
på detta sätt vart 10:e v ytterligare 2 ggr. När arb
mäter 38 (39) 40 (41) cm avmaskas för ärmhålen
2 (3) 4 (5) m i var sida.
På nästa v från räts minskas: Sticka 2 m, lyft 1 m, 2
rm tillsammans, drag den lyfta m över, sticka tills 5
m återstår, 3 rm tillsammans framifrån, 2 m.
På nästa v från räts minskas: Sticka 2 m, 2 rm
tillsammans bakifrån, sticka tills 4 m återstår, 2 rm
tillsammans framifrån, 2 m. Minska på detta sätt
vartannat v ytterligare 2 (3) 4 (5) ggr.
När ärmhålen mäter 19 (20) 21 (22) cm avmaskas
de mittersta 27 (29) 31 (33) m för nacken och för
axlarna sätts 20 (21) 22 (24) m i var sida på en nål
eller tråd.
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp med vitt garn på st nr 5, 40 (44) 48 (53)
m. Sticka slätst hela tiden. Minska och öka i sidan
och maska av för ärmhålet som på bakstycket.

OBS! När arb mäter 19 (20) 21 (22) cm stickas 38 v
med ljusblå och därefter med vitt hela tiden.
På 3:e v med vit minskas för v-ringningen: Sticka
tills 4 m återstår, 2 rm tillsammans framifrån.
Minska på detta sätt vart 4:e v ytterligare 12 (13)
14 (15) ggr. Sätt axelns 20 (21) 22 (24) m på en nål
eller tråd vid samma längd som på bakstycket.
HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika vänster framstycke men
åt motsatt håll. Minskningen för v-ringningen =
sticka 2 m, 2 rm tillsammans bakifrån.
ÄRMAR
Lägg upp med vitt garn på st 5, 38 (40) 42
(44) m. Sticka slätst hela tiden. När arb mäter
9 cm ökas 1 m i var sida innanför 2 m.
Öka på detta sätt vart 8:e v ytterligare 9 (10) 11
(12) ggr. När arb mäter 45 (46) 47 (48) cm avmaskas för ärmhålen 2 (3) 4 (5) m i var sida. På nästa v
från räts minskas:
Sticka 2 m, lyft 1 m, 2 rm tillsammans, drag den
lyfta m över, sticka tills 5 m återstår, 3 rm tillsammans framifrån, 2 m. På nästa v från räts minskas:
Sticka 2 m, 2 rm tillsammans bakifrån, sticka tills
4 m återstår, 2 rm tillsammans framifrån, 2 rm.
Minska på detta sätt vartannat v ytterligare 15 (16)
17 (18) ggr. På nästa v från räts minskas:
Sticka 2 m, lyft 1 m, 2 rm tillsammans, drag den
lyfta m över, sticka tills 5 m återstår, 3 rm tillsammans framifrån, 2 m. Sticka 1 v. Maska av.

MONTERING
Sticka ihop axlarna från avigs. Lägg arb räts mot
räts. Sätt m på st, börja i ytterkanten, använd en
st nr 5 och sticka rätt ihop 1 m från vardera st och
samtidigt avmaskas m.
Framkanter: Plocka upp med vitt garn på rundst
5 från räts ca: 249 (259) 269 (279) m. Sticka 2 v
rätst. Maska av rätt. Sy i ärmarna. Sy sid-och ärmsömmarna. Virka 1 v fm med vitt garn från avigsidan utmed nederkanten och ärmarna.

Knytband: 2 st. Virka lm med vitt garn ca 45 cm,
klipp 10 st garntrådar av vitt garn, ca 22 cm långa
och knyt i ena ändan av lm, träd i en träkula i lm
och sätt fast över garntrådarna. Fäst knytbanden
vid första minskningen för v-ringningen i framkanten.
Lägg plagget mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka.

38 v

Börja här innanför framkanten på de 38 v med ljusblått.
Rosa garn
Blått garn

