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Damväst med krage

Storlek:  XS-S-M-L-XL
Plaggets mått
½ övervidd: 41-44-48-52-56 cm
Längd: 48-49-51-53-55 cm
Garnåtgång:   Mohair No1 färg 904 grönmel. 2-2-3-4-4- nystan á 50 gram och 
   Zindra färg 103 svart/silver 2-2-2-2-2 nystan á 25 gram
Stickor: jumperstickor nr 5 och 6 mm, rundsticka nr 5-80 cm + ev. 1 st flätsticka
Masktäthet:  15 m och 18 v slätstickning = 10 x 10 cm
Tillbehör: 3 stora knappar
Kantmaska: Stickas rät alla v i båda sidor.
Flätmönster: på st nr 5 
Varv 1: 1 km * 2 am 4 rm* upprepa *-* och avsluta med 2am 1km.
Varv 2: (avigt) 1 km rät m över rät m och avig m över avig m.
Varv 3: 1 km * 2am, sätt 1 rm på en flätsticka framför arbetet, sticka 3 rm, sticka m från flätstickan 
rät * upprepa *-* v ut och avsluta med 2 am,1km.
varv 4 = varv 2.
Mosstickning: Varv 1. 1rm,1am. Varv 2 rm på am och am på rm. Upprepa varv 2.
 
Bakstycke:  Lägg med 1 tråd Mohair No1 och 1 tråd Zindra på st nr 5 upp 58-64-68-76-82 m och 
sticka flätmönster enl. ovan. Upprepa mönstret ( varv 1-4) 2 ggr till = 3 vridningar. Byt till st nr 6 
och slätstickning med Mohair No1 (1 tråd). När arbetet är 27-27-28-28-29 cm avmaskas för ärmhå-
len i båda sidor med 3,2,1,1,1 m på vartannat varv. Sticka de 4 yttersta m i ärmhålet i mosstickning 
(se ovan). När ärmhålen är 16-17-18-20-21 cm avmaskas de mittersta 20-20-22-24-24 m och var 
sida stickas för sig. Minska ytterligare 1 m mot halsen på nästa varv samt maska av för axlarna 
med 5,5-7,6-7,7-9,8-10,10 m, Sticka den andra sidan av halsen lika men åt motsatta hållet.
Höger framstycke: 28-34-34-40-40 m och sticka flätmönster som på bakstycket. När kanten är 
lika som på bakstycket, byt till st nr 6 och 1 tråd Mohair No1. Korrigera maskantalet till 28-32-34-
38-40 m. Sticka slätstickning med de 6 yttersta m i vänster framkant i mosstickning. Maska av för 
ärmhål som på bakstycket och sticka de yttersta 4 m i mosstickning som på bakstycket. Knapp-
hål: När arbetet är 25-26-28-30-32 cm görs 1 st knapphål över 2 m som maskas av och läggs upp 
igen på,nästa varv.  Gör ytterligare 2 knapphål med 3 cm mellanrum. När ärmhålen är 8-9-10-12-
13 cm avmaskas de 6 mosstickade m i framkantför halsringningen och vidare innanför 2 maskor 
maskas av 1 m vartannat varv 4-5-4-7-6 ggr. Maska av för axlarna vid samma höjd som på bak-
stycket. 
Montering och Krage: Sy ihop axelsömmarna. Plocka med rundst nr 5 och 1tråd Mohair No 1 
upp 1 m i varje maska/varv från rätsidan runt halsen,  med början efter mosstickningskanten och 
sluta före mosstickningskanten i andra sidan. Sticka med 1 tråd Mohair No1 och 1 tråd Zindra 1 v 
rät från avigan och korrigera maskantalet så att det är delbart med 6 m + 2m + 2 m (= 1km *2am 
4rm* 2am 1 km). Sticka flätmönster i ca 12 cm och avlsuta med varv 2. Maska av. 
Sy sidsömmarna och sy i 3 knappar på vänster framstycke mitt för knapphålen.
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