Storlek:

XS/S (M/L)

Övervidd:

103

(120) 140 cm

Längd:

53

(60)

Garn:

DOLCE MULTI (60% kid mohair, 40% acryl, 50 g = ca. 150
m) och ANISIA (76% mohair, 24% polyamid, 25 g = 235
m) från Cewec

Garnåtgång:
DOLCE MULTI
färg 482
ANISIA färg 25

XL/XXL

67 cm

5

(5)

6 nystan

3

(3)

4 nystan

Stickor:

Rundstickor (40 och 60 cm) nr 6 och 7 mm

Stickfasthet:

13 m slätstickning med två trådar (en av varje) = 10 cm på
stickor nr 7 mm
Om masktätheten inte stämmer prova med finare eller
grövre stickor.

Förkortningar:

m = maskor, v = varv, r = rät, a = avigt, vr = vridet, ökn
= ökning, omsl = omslag
1 r vr upp (ökn) = lyft tråden mellan maskorna på höger
och vänster nål och sticka den vriden rät.

Obs:

Happy Oversize stickas uppifrån med raglan-ökningar och
struktur-mönster.
Det stickas med två trådar tillsammans (en av var kvalitet).

Mönster
(upprepas)

8
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varv r (slätstickning)
varv mosstickning (1 r, 1 a – på näste v stickas r-maska
och avig-m r)
v r (slät-)
va
v 1 r, omslag
v r – alla omsl släpps så r-m blir lång
va

Resår
1:a v: 1 r, 1 a
(upprepas)
2:a v: 1 vriden r, 1 a
Beskrivning 4636
Happy Oversize
Ok: Lägg upp 80 (80) 80 m på den korta rundstickan nr 6 mm med en tråd av
vardera kvalitet. Sticka 4 cm resår som beskrivits. Byt till den korta rundstickan
nr 7 mm och sticka 1 v r och placera markörer så här: Placera markör (varvets
början), 11 r (ärm), placera markör, 29 r (framstycke), placera markör, 11 r
(ärm), placera markör, 29 r (rygg).
Sticka mönster och öka för raglan så här: Sticka 1 r, 1 r vr upp, *sticka mönster
till 1 m före nästa markör, 1 r vr upp, 2 r, 1 r vr upp*, upprepa *-* ytterligare 2

gånger, mönster till 1 m före nästa markör, 1 r vr upp, 1 r. Sticka 1 v mönster
utan ökn.
Upprepa dessa 2 v till det är ökat 16 (21) 26 gånger (= 208 (248) 288 m).
Bål: Dela nu till bål och ärmar så här: Sätt ärmens 43 (53) 63 m på en tråd för
att vila och lägg upp 6 nya m (placera markör efter 3 m = blir varvets
början ), sticka mönster över framstyckets 61 (71) 81 m, sätt ärmens m för att
vila, lägg upp 6 nya m under ärmen och sticka mönster över rygg-m (= 134
(154) 174 m).
Sticka mönster till arbetet mäter 48 (55) 62 cm från halskanten. Byt till
rundsticka nr 6 mm och sticka 5 cm resårmönster som beskrivits. Maska av i
resår.
Ärmar: Trä ärmens maskor på den korta rundstickan nr 7 mm. Sätt garnet till
mitten av de nyupplagda maskorna, plocka upp 3 m, sticka mönster över
ärmens m, plocka upp 3 m (= 49 (59) 69 m). Markera varvets början och sticka
runt med mönster till ärmen mäter 24 (25) 26 cm eller önskad längd minus 5
cm. På sista v minskas 1 m i alla str (= 48 (58) 68 m). Byt til den korta
rundstickan nr 6 mm och sticka 5 cm resårmönster som beskrivits. Maska av i
resår.

Montering: Fäst trådar. Skölj plagget (se tvättanvisning på banderollen) och låt
den torka plant på handduk i de angivna måtten.
Riktigt bra stickglädje
önkar CEWEC
Design CEWEC

