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Vildmarkströja
Storlek:  4- 6- 8- 10- 12- 14- 16 år
Övervidd. 70 76 82 88 94 100 106 cm
Längd:  46 48 50 52 56 58 60 cm
Ärmlängd: 34 36 38 40 44 46 48 cm
Garnåtgång: 5 5 6 6 7 7 nystan á 100 gram Viola
Garnåtgången i Raggsocksgarn + 1 nystan
Stickor: 4 och 5 mm. Rundsticka nr 4-60 cm
Masktäthet: 20 m halvpatent = 10 cm. 
Kontrollera masktätheten noga för ett lyckat resultat.

Halvpatent (ojämnt maskantal)
V1: (rätsidan) 1 rm (kantm) , *1 dubbel rm (= 1 rm i m som ligger under maskan på varvet, slätt båda m av stickan 
samtidigt.), 1 am* upprepa från * och sluta med 1 dubbel rm 1 rm.
V2: räta maskor. 
Upprepa dessa 2 varv hela tiden.

Bakstycke: Lägg med st nr 4 upp 71-77-83-89-95-101-107 m (storlekarna skiljs åt med -) och sticka fram och tillbaka 
i resår 1 rm 1 am i 7 cm. Byt till st nr 5 och halvpatent. Sticka rakt upp i halvpatent med 1 km i var sida som stickas 
rät alla varv. När arb. mäter 30-31-32-32-35-37-38 cm, maskas av i var sida 3,2,1 m för ärmhål och fortsätt vidare rakt 
upp i halvpatent med 1 km i var sida tills arb. mäter 44-46-48-50-54-56-58 cm. Maska av de mittersta 21-23-25-25-
27-27-29 m för nacken och var sida stickas för sig. Minska vidare mot nacken på vartannat varv med 1,1 m. Maska av 
axelns maskor från rätsidan när arbetet mäter 46-48-50-52-56-58-60 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatta 
hållet.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som på bakstycket tills arbetet mäter 36-38-40-40-44-46-48 cm. Maska nu 
av de mittersta 9-11-13-13-15-15-17 m för halsen och sticka färdigt var sida för sig. Minska mot halsen med 1 m på 
vartannat varv 8 ggr. Sticka rakt upp tills framstycket är lika långt som bakstycket, maska av axelns maskor från rätan. 
Sticka den andra sidan lika men åt motsatta hållet.

Ärmarna: Lägg med st nr 4 upp 41-43-45-47-49-51-53 m. Sticka resår 1 rm 1 am i 6 cm. Öka 1 m i var sida på sista 
resårv. Byt till st nr 5 och sticka halvpatent. Öka sen 1 m innanför km i var sida på vartannat varv tills det är 73-77-
81-87-91-93-97 m på varvet. När ärmen är 30-32-34-36-40-42-44 cm avmaskas i båda sidor för ärmhål 3,2,1 m. När 
ärmen är 34-36-38-40-44-46-48 cm avmaskas rest. m från rätsidan till en jämn och fin kant. Sticka den andra ärmen 
lika.

Montering och hals: Sy ihop axlarna. Plocka upp runt halsen med rundst nr 4. Börja mitt fram på höger sida från 
rätan vid sidan av de avmaskade m på framstycket, längs med nacken och längs med vänster framst. ner till de av-
maskade m mitt fram. Sticka 1 rm 1 am, minska ca. var 4:e maska på 1:a varvet, sticka resår i ca 9-10-11-11-12-12-12 
cm, maska av. Sy kortändorna omlott i sprundet. Sy i ärmarna, sy sid och ärmsömmen.
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