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VI
KT

IGT • VIKTIGT • VIKTIG
T • VIKTIGT • VIKTIGT • 

LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKA

Väst i Raggsocksgarn
        
Storlek:                     XS         (S)           M          (L)              XL             (XXL)
Bröstvidd:                72-76   (80-84)   88-92   (96-100)   104-110   (115-122)  cm
= personligt mått

Plaggets mått
Bröstvidd:                80        (86)         92          (100)         107           (115)  cm
Hel längd:                46         (49)         52          (54)           56             (58)    cm
Garnåtgång:            3           (3)           3            (3)              4               (4)      härvor
Stickor: Pony 6 mm
Tillbehör: 3 knappar

Masktäthet: 16 m och 21 v slätstickning på st 6 = 10 cm OBS! Kontrollera masktätheten
noga. Stickar Du för fast, byt till engrövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka.

STICKFÖRK ARINGAR 

Sticka första och sista m rät alla v = kantm.

Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1rm.

MÖNSTER
Varv 1: X Sticka 2:a m rät före och framför 1:a m, 
drag ut m så den inte stramar och låt den sitta kvar 
på stickan, sticka 1:a m rät, lyft båda m av stickan X 
upprepa X – X.

Varv 2: Avigt

Bakstycke: Lägg upp på st 6, 66 (70) 76 (82) 
88 (94) m och sticka 1 avigt v (1:a v = avigs). 
Sticka därefter 6 v mönster. Sticka sedan 
slätst. När arb mäter 24 (25) 26 (28) 29 (31) cm 
stickas 8 m i mönster innanför 1 kantm i var 
sida i 6 v. Därefter avm för ärmhål 4 (4) 4 (4) 4 
(4) m i början på de 2 följ v. Arb mäter nu ca 
28 (29) 30 (32) 33 (35) cm. OBS! Fortsätt sticka 
mönster lika som förut över de yttersta 4 m i 
var sida innanför 1 kantm, övriga m stickas i 
slätst. Sticka 2 v. På nästa v påbörjas snedd-
ningen för ärmhål. Gör 1 int i var sida innanför 
de yttersta 5 m (4 mönsterm + 1 kantm). Int 
= i början av v: 2 m tillsammans rätt i bakre 
maskb, i slutet av v: 2 m tillsammans rätt. Upp-
repa int-v med 3 v:s mellanrum ytterl 2 (3) 3 (4) 
4 (5) ggr. Då arb mäter 44 (47) 50 (52) 54 (56) 
cm avm de mittersta 14 (16) 18 (18) 20 (22) m 
för nacken och var sida stickas för sig. Avm 
därefter 4-3 m på sidan därom. När arb mäter 
46 (49) 52 (54) 56 (58) cm avm rest 12 (12) 14 
(16) 18 (19) m för axel. Andra sida stickas lika 
men åt motsatt håll. Ärmhålen mäter nu ca 18 
(20) 22 (22) 23 (23) cm. 

Vänster framstycke: Lägg upp på st 6, 28 (30) 
32 (36) 38 (42) m och sticka 1 avigt v (1:a v = 
avigs). Sticka därefter 6 v mönster enl. ovan.
Sedan stickas slätst utom på de yttersta 4 m 
i framkanten innanför 1 kantm vilka stickas i 
mönster lika som förut hela tiden. OBS! På 1:a 
slätstv ökas 1 m vid framkanten, ökningen görs 
mellan sista slätstm och 1:a mönsterm. Uppre-
pa denna ökn med 1 v:s mellanrum ytterl. 7 (7) 
7 (7) 7 (7) ggr. Då arb mäter 24 (25) 26 (27) 29 
(31) cm påbörjas sneddningen för V-ringn. Gör 
1 int innanför de yttersta 5 m (4 mönsterm + 
1 kantm). Int = 2 m tillsammans rätt. Upprepa 
int-v först med 3 v:s mellanrum ytterl 5 (6) 7 (8) 
8 (6) ggr och därefter med 1 v:s mellanrum 6 
(6) 5 (5) 5 (9) ggr. OBS! Vid samma mått som 
på bakstycket stickas mönster och görs int i 
sidan för ärmhål lika som bak! När arb mäter 
46 (49) 52 (54) 56 (58) cm avm rest 17 (17) 19 
(21) 23 (24) m för axel. Ärmhålet mäter nu ca 
18 (20) 22 (22) 23 (23) cm. 

Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika 
som vänster men åt motsatt håll. OBS!
Int vid v-ringn görs här genom att sticka 2 m 
tillsammans rätt i bakre maskb. OBS! När arb 
mäter 46 (49) 52 (54) 56 (58) cm avm från avigs 
12 (12) 14 (16) 18 (19) m för axel, lägg därefter 
upp 1 m (= kantm) = 6 m på st. Fortsätt sticka 
mönster lika som förut över de mittersta 4 m 
och med 1 kantm i var sida (= halskant bak). 
Maska av då kanten mäter ca 16½ (17) 18 (19) 
(20) 21 cm. Mät kanten utmed ringningen bak, 
håll in kanten något mot ringn bak!

Montering: Spänn ut delarna mellan fuktiga 
dukar efter de angivna måtten och låt dem 
torka. Sy ihop kantens kortsida med kortsidan 
på vänster framstyckes framkant, sy därefter 
fast kanten utmed nacken. Använd kantm till 
sömsmån. Sy ihop axlarna. Sy sidsömmarna. 
Placera knapparna med jämna mellanrum ut-
med den raka framkanten på vänster framst.
Sy i knapparna. Använd hålen mellan 2  möns-
tergrupper som knapphål.
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