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Långväst

Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek: 2-(4)-6-(8)-10-(12) år
Övervidd: 62-(68)-74-(78)-84-(92) cm
Längd: 44-(50)-54-(58)-64-(68) cm
Garnåtgång: 2-(2)-3-(3)-4-(4) nystan á 100 gram
Jumpersticka nr 5. Rundsticka nr 5- 60 cm.
Avmaskningsnålar 4 st
Masktäthet: 17 m och 15 varv mönsterstickning på st nr 5 = 10 x 10 cm. 
Kontrollera masktätheten noga. För få maskor byt till tunnare stickor. För många maskor byt till grövre stickor.
Kantmaska km: 1:a och sista m sticka rät alla varv och är inräknad i diagrammet.

Bakstycke: Lägg på st nr 5 upp 53-(59)-65-(69)-75-(83) m och sticka resårstickning 2 rm 2 am i 6-(8)-8-(10)-12-(12) cm och 
sluta med 1 varv från rätsidan. Sticka 1 varv räta maskor. Börja sticka mönster enl. diagrammet, börja där pilen visar. När arb. 
mäter 30-(35)-37-(40)-45-(47) cm avmaskas i var sida för ärmhål 3,2-(3,2)-3,2-(3,2)-3,3-(3,3) m på vartannat varv. Sticka tills 
arbetet mäter 42-(48)-52-(56)-61-(65) cm. Maska av de mittersta 15-(17)-19-(21)-23-(25) m. Sticka var sida för sig och mas-
ka av ytterligare 2,1 m mot nacken. Sätt axelns maskor på en avmaskningsnål. Andra sidan stickas lika men åt andra hållet.
Framstycke: Lägg på st nr 5 upp 53-(59)-65-(69)-75-(83) m. Sticka lika som för bakstycket tills arbetet mäter 27-(31)-33-(36)-40-
(42) cm. Dela arbetet för v-ringningen i två lika delar. Vänster sida: Sticka hälften av stickans m + 1 m = mittm. Sätt rest. maskor 
på en avm. nål. På nästa varv maskas 1 m av, sticka varvet ut. Börja sen intagningen för v-ringningen. Sticka tills 8 m återstår, 2 m 
tillsammans bakifrån 2 am, 1 rm i föregående varvs maska (lång maska), 2 am, 1 km. upprepa denna intagning vartannat varv 5 
ggr och vart 4:e varv tills det återstår 11-(13)-15-(16)-17-(20) m. Samtidigt  när arbetet mäter 30-(35)-37-(40)-45-(47) cm avmaskas 
för ärmhål i var sida med 3,2 m vartannat varv. När arbetet mäter 44-(50)-54-(58)-64-(68) cm sätts axelns maskor på en avmaskn-
ings nål. Höger sida:  Sticka lika vänster, men åt motsatt håll. OBS! du ska inte maska av någon maska på 1:a v.
Montering: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. Sticka ihop axlarna. Sätt axelns maskor på en sticka. Lägg delarna 
räta mot räta och tag 1 m från framstycket och 1 m från bakstycket sticka ihop och maska av. Halsresår:  Plocka med rundst nr 5 
upp från rätsidan, 1 m i varje maska och varv, hoppa över ca. var 5:e maska. Börja mitt fram. Maskantalet ska vara jämnt delbart 
med 2. Sticka fram och tillbaka i resår 2 rm 2 am i 2½-(2½)-3-(3)-3-(3) cm. Maska av i resår.  Ärmhål: Plocka upp och sticka som 
halsresår. Sy sidsömmar och sy till halsresåren omlott i V:et  mitt fram.


