
2353

 
Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Garnalternativ:  Baby, 70% akryl, 30% polyamid 
   Moshi, 80% ull, 20% alpacka 
   Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
                           Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek:       4    (6)   8    (10)     12 år 
Garnåtgång:      2     (2)    3    (3)        4  n.fg 568



Spetsstickad bolero
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
2353

   
Storlek: 4 6  8 10 12 år
Plaggets mått,    
Bredd:  44 (50)  53 (56) 61 cm 
Längd:  44 (48)  52 (56) 60 cm 
Garnåtgång: 2 (2)   3 (3) 4 n.fg 568 (blågrön)
       
Stickor: Svarta Fåret 3 mm och 3½ mm

Masktäthet: 21 m och 32 v mönsterstickning på stickor 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till 
grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och angiven garnåtgång kan 
ändras.

Mönster: (upprepa X – X)
V1 (räts): kantm, 1 rm, X omslag, 1 rm, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lyfta m över, 1 rm, omslag, 1 rm X, avsluta med kantm.
V2 (avigs): am.
V3: kantm, 1 rm, X 1 rm, omslag, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lyfta m över, omslag, 2 rm X, avsluta med kantm.
V4: am.
V5: kantm, 2 rm tills, X 1 rm, omslag, 1 rm, omslag, 1 rm, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lyfta m över X, avsluta med 1 rm, 
omslag, 1 rm, omslag, 1 rm, lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över, kantm.
V6: am.
V7: kantm, 2 rm tills, X omslag, 3 rm, omslag, lyft 1 m, sticka 2 rm tills, drag den lyfta m över X, avluta med omslag, 3 rm, omslag, 
lyft 1 m, sticka 1 rm, drag den lyfta m över, kantm.
V8: am.
Upprepa V1 – V8.

BOLERO
Lägg upp 122 (138) 146 (154) 170 m med st 3 och sticka resårst: kantm, X 1 rm, 2 am, 1 rm X, avsluta med kantm. Följ v på resårst, 
sticka rm på rm och am på am. Sticka till resåren mäter 9 (9½) 10 (10½) 11 cm och avsluta med ett v från rätsidan (= varv som börjar 
med kantm, 1 am, 2 rm...). Byt till st 3½, sticka 1 v (från avigs) med am och minska 29 (33) 35 (37) 41 m jämnt fördelat, genom att 
sticka 2 am tills, 29 (33) 35 (37) 41 ggr. Det finns nu 93 (105) 111 (117) 129 m på stickan. Sticka sedan mönsterstickning till arb 
mäter 35 (38½) 42 (45½) 49 cm och avsluta med ett v från rätsidan. Sticka 1 v (från avigs) med am och öka 29 (33) 35 (37) 41 m 
jämnt fördelat över varvet. Det finns nu 122 (138) 146 (154) 170 m på stickan. Byt till st 3 och sticka resårst: kantm, X 1 am, 2 rm, 
1 am X, avsluta med kantm. När arb mäter 44 (48) 52 (56) 60 cm, maska av alla m. Sticka sedan resår för ärmöppningen. Plocka 
från räts upp 58 (62) 66 (70) 74 m med st 3, med start 10½ (12) 13½ (15) 16½ cm från kanten av styckets ena sida. Se till att de 
upplockade maskorna slutar 10½ (12) 13½ (15) 16½ cm från den andra kanten. Sticka resårst i 3 cm: kantm, X 1 am, 2 rm, 1 am X, 
avsluta med kantm. Följ v på resårst, sticka rm på rm och am på am. Maska av alla m. Sticka likadant på styckets andra sida.

MONTERING
Fäst trådar och lägg stycket enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Vik stycket dubbelt (vid den streckade linjen på skissen). Sy ihop 
resåren i ärmöppningen, fortsätt sidan ner och sy ihop den breda resåren. Den sista halvan av den breda resåren, sy från avigsidan i 
stället för från rätsidan. När man bär boleron viks resårkanten vid öppningen och en del av resårens insida blir synlig.
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


