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Kofta i Sirdar AlpineKofta i Sirdar Alpine



Damkofta i Sirdar AlpineDamkofta i Sirdar Alpine

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

Plaggets mått:Plaggets mått: Omkrets: 101(115)125(134)143(153) cm, hel längd: 65(67)69(71)73(75) cm, ärmens

innerlängd: 44(44)45(46)46(46) cm

Garnåtgång:Garnåtgång: Sirdar Alpine fg A 411: 8(9)10(11)12(13) ny á 50 gr, fg B 413: 6(6)7(7)8(9) 

ny. 

Stickor:Stickor: Nr 8 och 10. 1 knapp.

Stickfasthet:Stickfasthet: 8,5 m och 12 v i slätst på st nr 10 = 10 x 10 cm.

FörkortningarFörkortningar: RS– rätsidan, AS– avigsidan

BAKSTYCKEBAKSTYCKE

Lägg upp 43(49)53(57)61(65) m med stickor 8 o fg B.

Varv 1. Rm.

Detta v benämns hädanefter rät-st (rätstickning)

Fortsätt i rät-st tills bakstycket mäter 22(22)23(23)24(24) cm, sluta med ett AS v.

Byt till stickor 10 och fg A och fortsätt så här:

Varv 1. Rm.

Varv 2. Am.

Dessa 2 v benämns hädanefter slät-st (slätstickning), Fortsätt i slät-st tills bakstycket mäter

42(42)42(43)44(45) cm, sluta med ett AS v.

Ärmhål

Sticka 2(2)2(3)3(3) v o minska 1 m i varje ände. 39(45)49(51)55(59) m.

Sticka rakt tills ärmhålet mäter 19(21)23(24)25(26) cm, sluta med ett AS v.

Axlar

Maska av 6(7)8(8)9(10) m i början av följande 2 v. 27(31)33(35)37(39) m.

Maska av 6(8)9(9)10(11) m i början av följande 2 v. 15(15)15(17)17(17) m. Maska av resterande m.

VÄNSTER FRAMSTYCKEVÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp 23(26)28(30)32(34) m stickor 8 o fg B.

Sticka rät-st tills framstycket mäter 22(22)23(23)24(24) cm, sluta med ett AS v.

Byt till stickor 10 o fg A o fortsätt sä här:

Varv 1. Rm.

Varv 2. 4(4)4(5)5(5) rm, am till slut.

Varv 1 o 2 bildar mönstret i slät-st med rätstickad kant. Sticka så tills framstycket mäter

42(42)42(43)44(45) cm, sluta med ett AS v.

Ärmhål

Nästa v. 2 rm tills(ärmhålskant), rm till slut. 22(25)27(29)31(33) m.

Sticka 1(1)1(2)2(2) v o minska 1 m i ärmhålskant på varje v. 21(24)26(27)29(31) m.

Sticka rakt tills ärmhålet mäter 16(18)20(20)21(22) cm, slut med ett RS v. 

Hals

Nästa v. Maska av 6 m som mönstret, am till slut. 15(18)20(21)23(25) m.

Nästa v. Rm tills 2 m kvar, 2 rm tills (halskant). 14(17)19(20)22(24) m.

Sticka 2(2)2(3)3(3) v o minska 1 m i halskant på varje v. 12(15)17(17)19(21) m.

Sticka 1(1)1(2)2(2) v rakt.

Axel

Nästa v. Maska av 6(7)8(8)9(10) m, rm till slut. 6(8)9(9)10(11) m.

Nästa v. Am. 

Maska av resterande m.

HÖGER FRAMSTYCKEHÖGER FRAMSTYCKE



Lägg upp 23(26)28(30)32(34) m stickor 8 o fg B.

Sticka rät-st tills framstycket mäter 22(22)23(23)24(24) cm, sluta med ett AS v.

Byt till stickor 10 o fg A o fortsätt sä här:

Varv 1. Rm.

Varv 2. Am tills 4(4)4(5)5(5) m kvar, 4(4)4(5)5(5) rm.

Varv 1 o 2 bildar mönstret i slät-st med rätstickad kant. Sticka så tills framstycket mäter

42(42)42(43)44(45) cm, sluta med ett AS v.

Ärmhål

Nästa v. Rm tills 2 m kvar, 2 rm tills (ärmhålskant). 22(25)27(29)31(33) m.

Sticka 1(1)1(2)2(2) v o minska 1 m i ärmhålskant på varje v. 21(24)26(27)29(31) m.

Sticka rakt tills ärmhålet mäter 16(18)20(20)21(22) cm, slut med ett AS v. 

Hals

Nästa v. Maska av 6 m som mönstret, rm till slut. 15(18)20(21)23(25) m.

Nästa v. Am.

Nästa v. 2 rm tills (halskant), rm till slut. 14(27)19(20)22(24) m.

Sticka 2(2)2(3)3(3) v o minska 1 m i halskant på varje v. 12(15)17(17)19(21) m.

Sticka 2(2)2(3)3(3) v rakt.

Axel

Nästa v. Maska av 6(7)8(8)9(10) m, am till slut. 6(8)9(9)10(11) m.

Nästa v. Rm. 

Maska av resterande m.

ÄRMARÄRMAR (2 lika)

Lägg upp 19(19)21(21)23(23) m med stickor 8 o fg B.

Sticka rät-st o öka 1 m i varje ände på 5e och vart följande 12e(8e)8e(8e)8e(6e) v till 25(23)29(29)31(31)

m.

2a o 6e storleken

Öka 1 m i varje ände av vart följande (10e)(8e) v till (25)(33) m.

Alla storlekarna

Sticka 3(9)5(5)7(5) v i rät-st. 

Byt till stickor 10 o fg A.

Sticka slätstickning o öka 1 m i varje ände av 9e(1a)3e(3e)1a(3e) och vart följande 12e(10e)8e(8e)8e(8e) v

till 29(31)35(33)35(39) m.

4e o 5e storleken

Öka 1 m i varje ände av vart följande 10e v till (35)37 m.

Alla storlekarna

Sticka rakt tills ärmen mäter 44(44)45(46)46(46) cm, sluta med ett AS v.

Ärmkulle

Sticka 2(2)2(3)3(3) v o minska 1 m i varje ände. 25(27)31(29)31(33) m.

Sticka 0(0)0(1)1(1) v rakt.

Maska av 3(3)4(3)3(4) m i början av följande 6(4)6(4)2(6) v. 7(15)7(17)25(9) m.

2a, 4e o 5e storleken

Maska av 4 m i början av följande (2)(2)4 v. (7)(9)9 m.

Alla storlekarna

Maska av resterande m.

HALSKANTHALSKANT

Sy axelsömmar, Från rätsidan, med stickor 8 o fg A plocka upp och sticka 20(20)20(22)22(22) m jämnt

längs höger sida av halsen, 15(15)15(17)17(17) m från halsen bak och 20(20)20(22)22(22) m längs

vänster sida av halsen. 55(55)55(61)61(61) m.

Sticka 2 v i rät-st.



Nästa v (knapphålsv). Rm tills 5 m kvar, 2 rm tills, omsl, 3 rm.

Sticka 1 v rät-st. Maska av rät.

MONTERINGMONTERING

Vik ärmarna på hälften längs med, placera vecket mot axelsömmen o sy fast ärmen. Sy fast knapp. Spänn

ut plagget till angivna mått. Täck med fuktig duk o låt torka. Se banderoll för skötselråd.

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