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Garn: Ulligen
Storlek: XS (S) M (L) XL
Övervidd: 92 (100) 108 (116) 124 cm
Längd: 60 (62) 64 (66) 68
Ärmlängd: 45 (56) 57 (58) 59
Garnåtgång: 4 (5) 5 (6) 6 nystan
Stickor: 3,5 och 4,5 mm
Masktäthet: 22 m och 30 v slätstickning på stickor nr 4,5 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga.
BAKSTYCKE
Lägg upp 98 (108) 114 (124) 132 m på stickor nr
3,5 och sticka resår, 2 rm, 2 am, i 5 cm. Byt till
stickor nr 4,5 och slätstickning. När arbetet mäter
40 (41) 41 (42) 43 cm avmaskas för ärmhål i var
sida på vartannat varv med 3,3 m. Sen avmaskas
2 m vart 4:e varv 3 (4) 4 (5) 6 ggr = 74 (80) 86
(92) 96 m. När ärmhålen är 18 (19) 21 (22) 23 cm
avmaskas för halsen de mittersta 20 (22) 24 (26)
26 m och var sida stickas för sig. Minska för halsen
ytterligare 3, 2 vartannat varv. Samtidigt avmaskas
för axeln vartannat varv 7, 7, 8 (8, 8, 8) 9, 9, 8 (9,
9, 10) 10, 10, 10 m. Sticka den andra sidan lika
men åt motsatt håll.

varv (1 m 3 ggr vart 10:e varv, sen 1 m 6 ggr vart
8:e varv) 1 m 6 ggr vart 8:e varv, sen 1 m 5 ggr
vart 6:e varv (1 m 3 ggr vart 8:e varv, sen 1 m
9 ggr vart 6:e varv) 1 m 13 ggr vart 6:e varv =
70 (74) 80 (84) 88 m. Börja minska för ärmkullen i
båda sidor när ärmen är 41 (42) 42 (42) 42 cm 3 m
vart annat varv 2 ggr, sen efter 4 varv 2 m 1 gång.
Sedan minskas 2 m 7 ggr vart 4:e varv, sen
4, 5 m vartannat varv (2 m 8 ggr vart 4:e varv, sen
4, 5 vartannat varv) 2 m 8 ggr vart 4:e varv, sen
3, 4, 5 m vartannat v (2 m 9 ggr vart 4:e varv, sen
3, 4, 5 m vartannat varv) 2 m 9 ggr vart 4:e varv,
sen 3, 3, 3, 5 m vartannat varv. Maska av de
resterande maskorna på en gång.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg med stickor nr 3,5 upp 50 (54) 58 (64) 68 m.
Sticka resår, 2 rm, 2 am, i 5 cm. Byt till stickor nr
4,5 och sticka slätstickning. Minska 1 m på första
varvet. Maska av för ärmhål i höger sida som på
bakstycket. Samtidigt, när arbetet mäter 40 (41)
41 (42) 43 cm minskas för V-ringningen i vänster
sida innanför 2 m på vartannat varv 2 m 5 (5) 6 (7)
7 gånger. (Lyft 1 m, sticka ihop 2 m, drag den lyfta
m över.)

MONTERING:
Sy ihop axlarna. Plocka med st nr 3,5 upp 1 m i
varje maska/varv längs höger framkant från rätan
fram till mitt på bakstycket. Sticka resår 2 rm,
2 am, och minska ca var 4:e m. På 4:e varvet görs
5 knapphål (=maska av 2 m, på nästa varv lägg
upp två maskor över de avmaskade), det första ca
3 cm från nederkanten och de övriga med jämna
mellanrum upp till V-ringningens början. När
resåren är 4 cm maskas alla maskorna av i resår
till en jämn och fin kant som inte stramar. Plocka
upp och sticka lika på vänster framkant, men utan
knapphål. Sy ihop resårkanterna mitt bak. Sy
ärm- och sidsömmar. Sy i knappar.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Stickas lika som bakstycket fast åt motsatt håll.
ÄRMAR
Lägg upp 54 (56) 58 (60) 62 m på stickor nr 3,5
och sticka resår, 2rm, 2am, i 5 cm. Byt till stickor
nr 4,5 och sticka slätstickning. Öka i båda sidorna
1 m 6 ggr vart 10:e varv, sen 1 m 2 ggr vart 8:e

Lycka till!

