
Sirdar Cotton DK

Produktkod: 7083



Topp

Storlek: 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50-52/54 (= bystvidd 81/86-91/97-102/107-122/127-132/137 cm)
Plaggets mått: övervidd 83-94-103-112-123-134 cm, hel längd 54-56-59-6-
-65-66 cm
Garnåtgång: F039 Sirdar Cotton DK (färg nr 512) 3-3-4-4-5-5 nystan, á 100 g
Stickor: nr 3 och 4 eller de stickor du behöver för att få exakt masktäthet
Masktäthet: 22 m och 28 varv slätst på st nr 4 = 10x10 cm, 12 m hålmönster på
st nr 4 = 6,5 cm
Mönsterstickning: rätstickning, släststickning, hålmönster enligt diagrammet
Garnalternativ: Sirdar Country Style DK, Wash`n’ Wear Double Crepe DK,
Calico DK, Simply Recycled DK, Ella DK

Bakstycke
Lägg upp 95-107-117-129-139-151 m på de tunnare st. Sticka 4 varv i rätst. Byt till de grövre st och sticka 2 varv i
slätst. Gör sedan minskningarna enligt följande: Sticka 24-27-29-32-35-38 rm, gör överdragshoptagning, sticka 43-
49-55-61-65-71 rm, 2 rm tills, 24-27-29-32-35-38 rm.
= 93-105-115-127-137-149 m.
Fortsätt i slätst och upprepa minskningarna ytterligare 6-6-6-7-7-7 ggr vart 6:e varv på samma sätt och på
motsvarande ställen som ovan, så att maskantalet är hela tiden detsamma i båda sidorna och det minskas alltid 2 m
mellan minskningarna. = 81-93-103-113-123-135 m
Sticka 3-3-5-5-7-9 varv i slätst efter sista minskningen och öka sedan 1 m på motsvarande ställen som ovan: sticka
24-27-29-32-35-38 rm, gör ökning (= sticka tråden mellan 2 m vridet rätt), sticka 33-39-45-49-53-59 rm, gör ökning,
sticka 24-27-29-32-35-38 rm. = 83-95-105-115-125-137 m
Upprepa ökningarna ytterligare 4-4-4-4-5-5 ggr vart 8:e-8:e-10:e-10:e-8:e-8:e varv på samma sätt och på
motsvarande ställen som ovan, så att maskantalet är hela tiden detsamma i båda sidorna och det ökas alltid 2 m
mellan ökningarna. = 91-103-113-123-135-147 m
När arb mäter 30-30-32-35-36-36 cm, öka 1 m i båda sidorna på räts för ärmhålen och upprepa ökningarna
ytterligare 2 ggr vart 6:e varv. = 97-109-119-129-141-153 m
Sätt en märktråd i båda sidorna och sticka ytterligare 9 varv i slätst utan ökningar.
Byt till de tunnare st och sticka rätst i 3 varv. Gör sedan minskningarna enligt följande: sticka 3-4-6-6-3-9 rm, 2 rm
tills, (6-7-3-4-5-5 rm, 2 rm tills) x 11-11-21-19-19-19, 4-4-6-7-3-9 rm.
= 85-97-97-109-121-133 m
Byt till de grövre st och fortsätt i slätst enligt diagrammet. Det finns bara räts i diagrammet, sticka alltid avigt på
avigs. Börja från höger sida i diagrammet, upprepa mönsterrapporten markerad med grått varvet ut. Gör en
överdragshoptagning i stället för    i slutet av st på diagrammets sista varv (=varv 19 i mönsterrapporten). Upprepa
varv 1-20. När ärmhålet mäter 15-16-17-18-19-20 cm från märktrådarna, avsluta med ett varv från avigs. ** Maska
av i båda sidorna alltid i början av st 3-4-4-4-5-6 x 2-3-3-3-4-5 m och ytterligare 3-2-2-3-2-1 x 3-4-4-4-5-6 m för
axeln. Maska av de återstående 55-57-57-61-61-61 m.

Framstycke
Sticka på samma sätt som bakstycket ända till **. Maska av 2-3-3-3-4-5 m, sticka 21-26-26-31-36-41 m, vänd arb
och placera de återstående 61-67-67-74-80-86 m på en hjälptråd och låt dem vila. Sticka båda sidorna av halsen för
sig. Fortsätt i mönsterst på de 22-27-27-32-37-42 m och minska samtidigt 9-9-9-11-11-11 x 1 m i halskanten varje
varv och maska av 2-2-2-3-4-5 x 2-3-3-3-4-5 m vartannat varv i ärmhålssidan för axeln.
Stl 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50: Maska av ytterligare 1 x 3-4-4-4-5 m vartannat varv i ärmhålssidan.
Stl 32/34-36/38-40/42-44/46: Maska av ytterligare 1 x 3-4-4-4 m vartannat varv i ärmhålssidan.
Maska av de resterande 3-4-4-4-5-6 m.
Ta hjälptrådens 61-67-67-74-80-86 m tillbaka tills st från räts och maska av 37-37-37-39-39-39 m för halsen, sticka
varvet ut. = 24-30-30-35-41-47 m
Maska av 2-3-3-3-4-5 m och sticka varvet ut. Fortsätt i mönsterst på de 22-27-27-32-37-42 m och minska samtidigt
9-9-9-11-11-11 x 1 m i halskanten varje varv och maska av 2-2-2-3-4-5 x 2-3-3-3-4-5 m vartannat varv i
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ärmhålssidan för axeln.
Stl 32/34-36/38-40/42-44/46-48/50: Maska av ytterligare 1 x 3-4-4-4-5 m vartannat varv i ärmhålssidan.
Stl 32/34-36/38-40/42-44/46: Maska av ytterligare 1 x 3-4-4-4 m vartannat varv i ärmhålssidan.
Maska av de resterande 3-4-4-4-5-6 m.

Halskant
Sy höger axelsöm. Plocka upp och sticka rätt på de tunnare st från räts med jämna mellanrum 10-10-10-12-12-12 m
längs vänster framhals, 39-39-39-43-43-43 m längs de avmaskade 37-37-37-39-3939 m i framhalsen, 10-10-10-
12-12-12 m längs höger framhals och 57-59-59-63-63-63 m längs bakhals. = 116-118-118-130-130-130 m
Sticka 2 varv i rätst. Maska av.

Montering
Sy vänster axelsöm och sömmen i halskanten. Sy sidsömmarna ända upp till märktrådarna. Spänn upp plagget
enligt de angivna måtten, fukta och låt torka.

= rät maska (sticka rätt på räts, avigt på avigs)
= omslag

= sticka 2 rm tills

= överdragshoptagning (lyft 1 m utan att sticka, sticka 1 rm, dra den lyfta m över den stickade)

= lyft 1 m utan att sticka, sticka 2 rm tills, dra den lyfta m över de stickade

Det finns bara räts i diagrammet, sticka alltid avigt på avigs. Börja från höger sida i diagrammet, upprepa

mönsterrapporten markerad med grått varvet ut. Gör   stället för    i slutet av st på diagrammets sista varv

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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