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 Kofta med ränder

Stickor:  Nr 4
Mt:  10x10 cm = 20m x 25v på st 4, slätstickning.
Sticksätt.
Km:  Stickas rät alla v.
Resår/kant: 1:a v st avigt = avigsidan. 
Bakstycke: Slätstickning - st 4, BF
Framstycken: Slätstickning - st 4, BF
Ärmar:  Slätstickning - st 4, BF
Krage:  km, *2r, 2a* uppr *-*, 2r, km i 14-16-18-20-20-20-22-22-22-
23cm.
  Viks dubbelt innåt och sys fast - st 4, BF
Ränder:  Framstycken: Lägg upp 86-101-110-120-125-128-139-141-
147-150m    med MF. St 2 v slätst (1:a v avigt), maska av alla 
m. 
  Sticka tot 4 lika remsor.
  Ärmar: Lägg upp 80-102-125-135-140-145-152-157-160-
165m med    MF. St 2 v slätst (1:a v avigt), maska 
av alla m. 
  Sticka tot 4 lika remsor

Bakstycke
Lägg upp enl A på st enl ovan för resår/kant. St enl ovan för bakst. När arb mäter 
enl C avm för ärmhål enl D vartannat v. Fortsätt st enl ovan för bakst tills arb 
mäter enl E. Maska av de mitt m för hals bak enl H och sticka var sida för sig. 
Maska av ytt mot hals vartannat v enl I. Samtidigt, när arb mäter enl J avm för 
axellut mot ärmhål enl K vartannat v. Nu skall arb mäta enl L och alla m avm för 
axel. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke   
Lägg upp enl AF. St resår/kant. St som bak tills arb mäter enl N. Maska av i 
höger sida enl. O1 och P samtidigt som avm för ärmhål görs i vänster sida. Vid 
J görs avm för axellut i vänster sida enl K. Sticka höger framstycke lika men åt 
motsatt håll.
Ärmar
Lägg upp enl Q på st enl ovan för resår/kant. St enl ovan för ärmar. St så många 
v som Z anger. Öka därefter 1m i var sida enl U. När arb mäter enl V avm för 
ärmhål avm i båda sidor som bak. Vid S avm alla m. Sticka andra ärmen lika men 
åt motsatt håll.
Montering
Sy ihop axlarna. Plocka upp 1m i varje v/m utmed hals. Sticka enl ovan för krage 
samtidigt som det minskas på 1:a v enl H2. Sy i dragkedjan. Sy på 2  remsor på 
varje framstycke: 1:a 1,5 cm från framkanten, 2:a 1 cm från 1:a mot ärmhål. Sy 
på 2  remsor på varje ärm: 1cm vardera från mitten. Sy i ärmarna. Sy sid- och 

Modell:  PS-design - ©  2003.
Stl:  2-4år - 6-8år - 10-12år ~~ Dam: S - M - L ~~ Herr: S - M - L - XL 
Garn:  Sunny: 100g-165m/nystan
Garnåtg: 
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