
GARN: Nicole 50 g från Falkgarn AB 

DAMKOFTA 
I NICOLE
 STORLEK S (M) L (XL) XXL



 STORLEK:               S (M) L (XL) XXL
GARNÅTGÅNG:   13 (14) 15 (17) 18 nystan 
MÅTT:               
BYSTVIDD:            91,5 (102) 112 (122) 132 cm
LÄNGD:                 66 (67,5) 68,5 (70) 71 cm
STICKOR:  nr 4, nr 4,5 och rundsticka nr 3,5 (100 cm) eller de storlekar som behövs för 
   stickfastheten
TILLBEHÖR:       Tapisserinål, 140 cm av 5 cm brett sidenband, synål och matchande tråd
MASKTÄTHET:  20 m och 40 v = 10 cm i rätst på st nr 4,5; 26 m och 34 v = 10 cm i resår 2 rm, 2  
   am (något utdragen) på st nr 4. Var noga med att kontrollera att du får rätt  
   stickfasthet.

BAKSTYCKE: Lägg upp 114 (126) 138 (150) 162 m med st nr 4 och sticka resår 2 rm, 2 am i 7,5 cm, 
sluta med ett avigt v. Minska 24 (26) 28 (30) 32 m jämnt på sista resårv = 90 (100) 110 (120) 130 m. 
Byt till st nr 4,5 och rätst. Fortsätt sticka tills stycket är 47 cm från kanten, sluta med ett avigt v.
Ärm: Lägg upp 30 m i slutet av nästa 2 v = 150 (160) 170 (180) 190 m. Fortsätt sticka tills ärmen är 
18,5 (20,5) 21,5 (23) 24 cm från kanten. Avmaska 57 (61) 65 (69) 73 m i början av nästa 2 v = 36 (38) 
40 (42) 44 m kvar. Avmaska återst m för bakre halsringning.

VÄNSTER FRAMSTYCKE: Lägg upp 58 (66) 70 (78) 82 m med st nr 4 och sticka resår 2 rm, 2 am i 7,5 
cm, sluta med ett avigt v. Minska 13 (15) 15 (17) 17 m jämnt på sista resårv = 45 (51) 55 (61) 65 m. 
Byt till st nr 4,5 och rätst. Fortsätt sticka tills stycket mäter 30,5 cm från kanten, sluta med ett rätt v.
Halsringning: Avmaska 3 m vid halsen 1 gång, minska därefter 1 st varje rätt v 3 ggr, därefter vart 
4:e v 8 (10) 10 (12) 12 ggr, därefter vart 6:e v 4 ggr. Samtidigt när stycket är 47 cm, lägg upp 30 m 
för ärmen = 57 (61) 65 (69) 73 m när alla halsminskningar är gjorda. När stycket är lika långt som 
bakstycket, avmaska alla m.

HÖGER FRAMSTYCKE: Sticka höger framstycke på samma sätt som vänster men omvänt.

KRAGE: Lägg upp 286 (298) 310 (322) 334 m med rundst nr 3,5 och sticka resår 2 rm, 2 am i 4 v. 
Avmaska 2 m i början av nästa 20 v = 246 (258) 270 (282) 294 m kvar. Avmaska 4 m i början av 
nästa 30 v = 126 (138) 150 (162) 174 m kvar. Avmaska alla m.

MONTERING: Sy axelsömmarna. Lägg mitten av den avmaskade kanten på kragen mot mittten av 
bakstycket och sy fast kragen.

ÄRMKANTER: Plocka upp 142 (154) 162 (174) 182 m med st nr 3,5 runt ärmhålet och sticka resår 2 
rm, 2 am i 7,5 cm. Avmaska alla m i resår.

Sy sid- och ärmsömmarna. Klipp itu sidenbandet på mitten och sy fast delarna på vardera 
framstycke där halsminskingarna börjar. 
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