
SNYGGT 
TILL HONOM
STORLEK  S (M) L

Garn:  Samira 100 g från Falkgarn
70 % akryl, 30 % polyamid

GARNÅTGÅNG:  5 (6) 6 nystan

Övervidd:    98 (102) 108 cm
Hel längd:   62 (64) 65 cm
Ärmlängd:   48 (49) 50 cm
Stickor:    4,5 – 5 mm

 

 

Best. nr 23401-105



 

STICKBESKRIVNING:  

BAKSTYCKE: 
Lägg med st nr 4,5 upp 88 (92) 96 m och sticka resår 1 rm 1 am i 5 cm. Byt till st nr 5 och 
mönsterstickning tills arbetet mäter 41 (42) 43 cm. Maska av för ärmhålet vartannat varv 3, 2, 1, 
1, 1. Sticka rakt tills ärmhålet mäter 19 (20) 21 cm. Sätt de mittersta 24 m på en nål och avmaska 
sedan 1, 1 m vid halsen. Maska av för axeln.

FRAMSTYCKE: 
Stickas lika som bakstycket tills ärmhålet mäter 3 cm. Maska av de mittersta 14 m och sticka var 
sida för sig. Minska 1 m vid halsen vart 6:e varv tills man har samma antal maskor kvar som på 
bakstyckets axel. Maska av. Andra sidan stickas spegelvänt.

ÄRMAR:  
Lägg med st nr 4,5 upp 40 (44) 46 m. Sticka resår i 5 cm. Byt till st nr 5 och mönster. Öka 10 m på 
förta varvet. Vart 6:e varv ökas 1 m i varje sida 10 ggr. När ärmen mäter 48 (49) 50 cm eller önskad 
längd avmaskas för ärmkullen 5, 3, 2, 1, 2 m 6 ggr i varje sida. Maska av resterande maskor. 

KRAGE & MONTERING: 
Sy ihop axlarna. Plocka med rundsticka nr 4,5 upp 1 m i varje varv samt nackens maskor.
Börja sticka resår 1 rm 1 am över de mittersta m bak, öka maskantalet med 4 m i varje sida så 
att det blir 38, 46, 52 o.s.v. Sticka på så sätt fram och tillbaka 6 ggr och sticka sedan över alla m 
på kragen. Sluta varje v med 1 rm = kantm. När kragen fram är 8 cm avmaskas alla m löst i resår. 
Lägg kragen omlott och sy fast. Sy ärm-och sidsömmarna.

SNYGGT TILL HONOM     Best. nr 23401-105
GARN: Samira 100 g från Falkgarn                    

MASKTÄTHET:   19 m mönsterstickning på stickor nr 5. OBS! Kontrollera stickfastheten  
    noga. Stickar du för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt  
	 	 	 	 till	finare	stickor.	Stämmer	inte	stickfastheten	får	arbetet	fel	mått och  
    angiven garnåtgång kan ändras.
         
   
MÖNSTERSTICKNING: 6 v mosstickning (= 1 rm, 1 am varvet ut. Sedan avig på rät och rät på  
    avig). 6 v, 1 rm 1 am. Upprepa på dessa båda mönsterbårder. 

 


