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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKAGul jacka i Lovikka

Garn: Lovikka
Garnåtgång: 10 nystan (à 100 g)
Storlek: 38–40
Stickor: 10 mm
 

BAKSTYCKE
Lägg upp 38 m på st nr 10 och sticka rätstickning i 
8 v. Övergå till slätstickning. Minska 1 m i var sida 
2 ggr var 10 cm. Vid ca 30 cm öka 1 m i var sida.
När arbetet är 37 cm minska 1 m vartannat varv 5 
ggr för ärmhålet. Vid 58 cm övergå till rätstickning 
och sticka ytterligare 10 cm. 

Maska av de mittersta 10 maskorna och sticka 
axeln var för sig. Fortsätt med rätstickning och 
minska 1 m mot halsringningen 2 ggr. Maska av 
från axeln resterande 12 m.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 25 m och sticka 8 v rätstickning. Övergå 
till slätstickning och behåll 5 m rätstickning mot 
mitt fram. Öka 2 m på första v. Minska 2 ggr i 
sidan 1 m med 10 cm mellanrum och öka 2 ggr  
1 maska efter ytterligare 10 och 15 cm.

Ficklock
Vid 17 cm maska av 12 m (13 m från framkanten). 
Låt arbetet vila och sticka ett ficklock: Lägg upp 
12 m och sticka 3 v rätstickning. Öka 3 m i varje 
sida och sticka slätstickning på de 12 mittersta m 
och rätstickning på sidorna. Efter 5 v maska av 3 
m i var sida och sticka in ficklocket i framstycket 
där maskorna sattes av.

Vid ca 24 cm görs första knapphålet på högra 
framstycket: sticka 2 m från framkanten, sticka 2 
m tillsammans, sticka ut varvet. Sticka nästa varv 
tills 3 m återstår. Lägg till en maska genom att 
sticka en maska framifrån och en bakifrån i samma 
maska. Detta görs sedan 3 ggr till med c 10 cm 
mellan. Sista knapphålet görs alldeles innan hals-
ringningen maskas av (65 cm).

När arbetet mäter 57 cm övergå till rätstickning i 
4 varv. Maska av mot halsen 10 m. Sticka ytterli-
gare 14 v rätstickning och minska mot halsen 1 m 
två gånger vart annat varv. Maska av resterande 
12 maskor från axelsidan när hela stycket mäter 
66 cm.

Vänster framstycke stickas lika men utan knapphål 
och spegelvänt mot det högra.

ÄRMAR
Lägg upp 28 m och sticka 12 v rätstickning. 
Övergå till slätstickning. Efter 8 cm öka 1 m i var 
sidan vart 6:e v. Vid 40 cm minska 1 v i var sida 10 
ggr. Vid 62 cm maska av resterande m.

Montering: Sy sidsömmarna och axelsömmarna 
med maskstygn från rätan så det blir så lite söms-
mån som möjligt. Sy ärmsömmarna och montera 
ärmarna med söm mot sidsöm.

KRAGE
Plocka upp 52 m från rätsidan runt halsringning-
en. Sticka rätstickning i 15 cm. Maska av löst.  

FICKA
Plocka upp de 12 maskor under ficklocket och 
sticka slätstickning mot framsidan i 10 cm. Maska 
av och sy fast fickan med lösa stygn så det inte 
drar sig på framsidan


