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Kofta i Sirdar AlpineKofta i Sirdar Alpine



Stickad damjackaStickad damjacka

StorlekStorlek: S(M)L(XL)XXL(XXXL)

Plaggets måttPlaggets mått: Omkrets: 89(103)113(122)132(141) cm, hel längd: 50(52)56(59)61(63) cm, ärmens

innerlängd: 32(32)33(33)34(34) cm

Garnåtgång:Garnåtgång: F227 Sirdar Alpine färg 408: 9(10)12(14)15(16) nystan.

Stickor:Stickor: Nr 10 eller enligt handlag.

Stickfasthet:Stickfasthet: 17 m och 24 v i slätst på st nr 10 = 20 x 20 cm.

Bakst:Bakst: Lägg upp 38(44)48(52)56(60) m på st nr 10 och sticka slätst. När arb mäter 50(52)56(59)61(63) cm

avm det i varje sida för axlarna på vartannat v 5(7)8(8)9(10) m 1 gång och 6(7)8(9)10(11) m 1 gång =

16(16)16(18)18(18) m kvar på st. Maska av de resterande m.

Vänster framst:Vänster framst: Lägg upp 19(22)24(26)28(30) m på st nr 10 och sticka slätst. När arb mäter

45(47)49(52)54(56) cm avm de yttersta 5(5)5(6)6(6) m mot mitt fram till hals. Sedan minskas det 1 m

innanför de 2 yttersta m mot halsen på varje v 3(3)3(3)3(3) ggr så här: Från rätsidan: Sticka 2 rm tills, från

avigsidan: Sticka 2 am tills. Efter alla minskn återstår det 11(14)16(17)19(21) m. Maska av från sidan för

axeln vid samma mått och på samma sätt som på bakst.

Höger framst: Stickas som vänster framst, men åt motsatt håll. Obs: Det minskas nu för halsen så här:

Från rätsidan: Lyft 1 m, sticka 1 rm och dra den lyfta m över, från avigsidan: Sticka 2 vridna am tills.

Ärmar:Ärmar: Lägg upp 25 m i alla stl på st nr 10 och sticka slätst. Samtidigt på det 3:e v i slätst ökas det 1 m i

varje sida. Upprepa ökn i varje sida på vart 10:e(6:e)4:e(4:e)4:e(2:a) v tills det är 33(29)33(39)43(31) m på

st. Sedan upprepas ökn i varje sida på vart 0(8:e)6:e(6:e)0(4:e) v 0(3)3(1)0(7) ggr = 33(35)39(41)43(45) m.

När ärmen mäter 32(32)33(33)34(34) cm avm det i varje sida för ärmkullen på vartannat v 4(5)5(5)6(6) m

1(3)1(1)3(2) ggr och 5(0)6(6)0(7) m 2(0)2(2)0(1) ggr = 5(5)5(7)7(7) m kvar på st. Maska av de resterande

m. Sticka den andra ärmen lika.

Montering:Montering: Sy axelsömmarna. Sy i ärmarna längs ca 21(23)25(26)27(28) cm på varje sida om

axelsömmen. Sy sid- och ärmsömmarna. Spänn upp plagget efter de angivna måtten, fukta och låt torka.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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