Mönster 1636

Solskenstopp i LINEA

Storlek:

S

(M)

L

(XL)

XXL

Övervidd:

87

(96)

107

(116)

127 cm

Längd:

49

(52)

55

(58)

60 cm

Garn:

Cewec LINEA (34% lin, 29% bomull, 37% viscose), 50 g = 215
m

Garnåtgång:
fg 18

5

Stickor:

Stickor 3 mm och 3,5 mm

Stickfasthet:

26 m slätstickning på st 3,5 mm = 10 cm

Förkortningar:

m = maska / r = rät / a = avig / st = sticka / tillsm =
tillsammans / omsl = omslag på stickan /

Volangmönster:

V1: 1 kant-m, *3 r, omsl, lyft 1 m, 2 r tillsm, drag den lyfta m
över, omsl, 3 r*, upprepa *-*, 1 kant-m
V2: a
V3: 1 kant-m, * omsl, lyft 1 m, 2 r tillsm, drag den lyfta m
över, omsl*, upprepa *-*, 1 kant-m
V4: a

OBS:

Halskanten stickas i volangmönster på bak och framstycke var
för sig och sys ihop samtidigt med axelsömmarna.

(5)

6

(7)

7n

Bakstycke: Lägg upp 113 (125) 139 (151) 165 m på st 3 mm.
Sticka 14 (15) 16 (17) 18 r (1:a v är a-sidan), 85 (95) 107 (117) 129 m resår (1 r, 1
a), 14 (15) 16 (17) 18 r.
Sticka totalt 5 v med denna indelning: de yttersta m stickas i omvänd slätstickning (r
på a-sidan och a på r-sidan) och de mittersta m stickas i resår.
Byt till st 3,5 mm och sticka slätstickning (r på r-sidan, a på a-sidan) över de
mittersta 85 (95) 107 (117) 129 m – de första och sista 14 (15) 16 (17) 18 m stickas
som förut.
När bakstycket mäter 31 (32) 33 (34) 35 cm, avmaskas det till ärmhål i var sida
3,3,2 (4,3,2) 4,4,3 (4,4,4,2) 5,4,4,3 m, sedan 1 m 8 (10) 12 (12) 12 ggr (= 81 (87)
93 (99) 109 m).
När ärmhålet mäter 7 (9) 11 (13) 13 cm, avmaskas de mittersta 15 (15) 17 (17) 19
m och var sida stickas färdigt för sig.
Avmaska ytterligare i halssidan 3,3,3,3,3 (4,3,3,3,3) 4,4,3,3,3 (4,4,4,3,3) 4,4,4,4,3
m, fortsätt med att maska av 1 m tills det är 8 (10) 12 (12) 12 m kvar.
Sticka tills ärmhålet mäter 18 (20) 22 (24) 25 cm.
Maska av.

Volangkant: Plocka upp 86 (92) 98 (104) 110 m i halsöppningen med st 3 mm och
sticka 1:a v r (från a-sidan).
Sticka så volangmönster 4 ggr – det sista v stickas r (från a-sidan).
Maska av i r (från r-sidan).
Framstycke: Stickas som bakstycket, tills arbetet mäter 29 (29) 30 (31) 31 cm.
Sätt den mittersta m på tråd och sticka v-ringning – var sida stickas för sig (kom
ihåg att sticka ärmhål som på bakstycket).
Maska av i halsidan, 1 m på varje r-side v 25 ggr, därefter på vart 4:e v tills det är 8
(10) 12 (12) 12 m kvar och framstycket är lika långt som bakstycket.
Sticka den andra sidan.
Volangkant: Plocka med st 3 mm upp m så här: 47 (53) 59 (65) 71 m ned längs vringningen, placera markör, plocka upp 1 m, sätt den vilande maskan på stickan,
plocka upp 1 m, placera markör, plocka upp 47 (53) 59 (65) 71 m längs v-ringningen.
Sticka 1:a v räta (från a-sidan).
Sticka volang som i nacken – dock stickas de 3 m mellan markörerna tillsm så här:
lyft 1, 2 r tillsm, drag den lyfta m över. Placera markörerna omkring de mittersta 3 m.
Detta görs på varje v från r-sidan.
Sticka mönstret spegelvänt på 2:a sidan av intagningen, så v-ringningen blir
symmetrisk.
Anpassa volangmönstret till m-antalet och håll ett öga så det blir 2 m mindre på varje
r-v.
Sticka volangmönstret 4 ggr – som på bakstycket – det sista v stickas r (från asidan).
Maska av i r (från r-sidan).
Ärmar: Lägg upp 98 (104) 110 (114) 118 m på st 3 mm och sticka 5 v resår (1 r, 1
a).
Byt till st 3,5 mm.
Sticka omvänd slätstickning (a på r-sida, r på a-sida).
Sticka 2 (2) 4 (4) 6 v och sticka avmaskning till ärmkupol så här:
Avmaska 7 (7) 7 (8) 8 m 2 ggr, därefter 2 m 7 (7) 8 (8) 9 ggr och 1 m tills det är 20
(24) 28 (32) 34 m kvar.
Maska av.
Montering: Sy axelsömmarna, sy i ärmarna, sy ärm- och sidsömmarna.
Tvätta och lägg plant att torka i dess rätta mått. Se tvättanvisning på banderollen.

