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Härvor Julia

Masktäthet: 13½ m och 19 v slätst på st 7 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga.

Stickar du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

FÖRKORTNINGAR:

m = maska, rm = rät maska, am = avig
maska, fg = färg, ggr = gånger, omg =
omgångar, st = stickor, omsl = omslag,
v = varv,

KOFTA

Sticka första och sista m rät alla v =
kantm.

DUBBEL MOSSTICKNING
Varv 1: (räts): 1 rm, 1 am v ut.
Varv 2: Sticka rm på rm och am på am.
Varv 3: Sticka rm på am och am på rm.
Varv 4: = varv 2.
Upprepa dessa 4 v.
Bakstycke: Lägg upp på st 7, 57 (63) 67
(73) 79 (85) m. Sticka dubbel mosst i 12
v (1:a v = räts). Sticka därefter slätst. När
arb mäter ca 31 (32) 33 (34) 35 (36) cm
avm för ärmhål i var sida vartannat v
3-1-1 (3-2-1-1) 3-2-2-1 (4-2-2-1) 4-2-22-1 (5-2-2-2-1) m = 47 (49) 51 (55) 57
(61) m. När arb mäter ca 48 (50) 52 (54)
56 (58) cm avm de mittersta 13 (13) 15
(15) 15 (15) m för halsringn och var sida
stickas för sig.
Maska av ytterl för halsen vartannat v 3-2
= 12 (13) 13 (15) 16 (18) m kvar för axel
som avm när arb mäter 50 (52) 54 (56)
58 (60) cm. Sticka den andra sidan lika
men åt motsatt håll. Ärmhålen mäter ca
17 (18) 19 (20) 21 (22) cm.
Vänster framstycke: Lägg upp på st 7,
29 (32) 34 (37) 40 (43) m. Sticka dubbel
mosst i 12 v och börja i sidan som på
bakst. Sticka slätst över alla m utom på

3 m vid framkanten som stickas som
förut. Avmaska för ärmhål, samma som
på bakst. När arb mäter 42 (44) 45 (47)
49 (51) cm sätt 6 (6) 7 (7) 7 (7) m på en
tråd vid framkanten för halsringn. Maska
av ytter] för halsringn vartannat v 3-2-1
m = 12 (13) 13 (15) 16 (18) m för axel
som avm vid samma längd som bakst.
Höger framstycke: Lägg upp och sticka
lika vänster framst men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp på st 7, 29 (31) 33 (35)
35 (37) m. Sticka dubbel mosstickn i 12
v. Sticka därefter slätst och på 1:a v ökas
1 m i var sida innanför kantm. Dessa ökn
görs vart 10:e v ytterl 5 (6) 6 (4) 4 (2) ggr
och vart 6:e v 0 (0) 0 (3) 4 (7) ggr = 41
(45) 47 (51) 53 (57) m. När arb mäter 40
(41) 42 (43) 44 (44) cm avm för ärmkupa
i var sida vartannat v 3 (3-2) 3-2 (4-2) 4-2
(5-2) m. Avm 1 m i början av varje v 6
(6) 7 (8) 9 (10) ggr i var sida och därefter
2-2-3 m = 9 m. Maska av.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga
dukar efter de angivna måtten och låt
torka. Sy ihop axlarna.
Krage: Sätt höger framst lösa m på st 7,
plocka upp med garnet 1 m i varje avm
m och 1 m i varje v och hoppa över vart
5:e v och sticka de lösa m på vänster
framst. Maskantalet ska vara ojämnt.
Sticka dubbel mosstickn i 1 v och därefter 12 v med början på plaggets räts.
Maska av ej för fast på plaggets räts rm
på am och am på rm. Sy i ärmarna. Sy
ärm- och sidsömmar.
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Storlek:		
Plaggets mått:
Bystvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
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Stickad kofta

