DUBBELMOSSTICKAD
DAMTRÖJA
STORLEK

S (M) L

Best. nr 23401-106

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

GARNÅTGÅNG:

5 (5) 6 nystan

Övervidd: 			
Hel längd: 		
Ärmlängd: 		
Stickor: 			

96 (98) 104 cm
58 (59) 60 cm
42 (44) 46 cm
4,5 – 5 mm

DAMTRÖJA						

Best. nr 23401-106

GARN: Samira 100 g från Falkgarn
MASKTÄTHET: 		

19 m mosstickning 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.
			
DUBBEL MOSSTICKNING:
				
Varv 1: 1 rm 1 am
				
Varv 2: räta på räta aviga på aviga
				
Varv 3: 1 am 1 rm
				
Varv 4: räta på räta aviga på aviga
Tips! Läs igenom hela texten innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.

STICKBESKRIVNING:
BAKSTYCKE:
Lägg upp 86 (90)94 m på st nr 4,5 och sicka resår 1 rm 1 am i 5 cm. Byt till st nr 5 och sticka mosstickning tills
arbetet mäter 36 cm. Maska av för ärmhålet vartannat varv 5, 3, 2, 1. Sticka rakt upp tills ärmhålet mäter 20
(21) 22 cm. Sätt de mittersta 18 maskorna på en tråd. Maska av vid halsen vartannat varv 2, 1 m. Maska av
för axeln. Sticka andra sidan spegelvänt.
FRAMSTYCKE:
Stickas lika som bakstycket tills ärmhålet mäter 15 (16) 17 cm. Sätt de mittersta 12 maskorna på en tråd och
avmaska för halsen vartannat varv 3, 2, sedan 1 m tills axeln har samma maskantal som på bakstycket.
Andra sidan stickas spegelvänt.
ÄRMAR:
Lägg med st nr 4,5 upp 42 (46) 50 m och sticka resår i 5 cm. Byt till st nr 5 och fortsätt med mosstickning. Öka
vart 6:e varv 1 m i varje sida. När ärmen mäter 42 (44) 46 cm eller önskad längd avmaskas för ärmhål
vartannat varv 5, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, sedan 2 m 6 gånger. Maska av återstående maskorna.
MONTERING:
Sy ihop ena axeln. Plocka med st nr 4,5 upp ca 95-100 maskor från rätsidan inkl maskorna på tråden. Sticka
1 v rätt, sedan resår i 2,5 cm, sticka 1 v rätt från avigsidan = virkvarv. Sticka ytterligare 3 cm. Maska av löst.
Sy ned halskanten, sy ihop axeln. Sy i ärmarna och sidsömmarna.

