DAMTRÖJA
STORLEK

S (M) (L)

Best. nr 23307-605

Garn: Kim 100 g från Falkgarn
100 % akryl

GARNÅTGÅNG:
6 (6) 7 nystan		
Stickor:			8
Rundsticka: 		
7
Virkkrok: 			6
Övervidd: 			
94 (102) 110 cm
Längd:			
65 (66) 67 cm
FALKGARN

DAMTRÖJA I KIM

Best. nr 23307-605

GARN: Kim 100 g från Falkgarn

STICKBESKRIVNING:
Mosstickning:
Varv 1) 1 rm och 1 am
Varv 2) rm på rm och am på am
BAKSTYCKE:
Lägg upp 60 (66) 70 m på stickor 7,0 Sticka mosstickning 21 v. Det första varvet är avigsidan dvs
det ska stickas i rm. När de 21 varven stickats fortsätter man med slätstickning. Samtidigt minskas
i sidsömmarna på 1:a varvet från rätsidan så här: sticka 3 rm, 1 öhpt, sticka rm till de sista 5m, 2 rm
tillsammans, 3 rm. Upprepa dessa minskningar på vart 10:e varv ytterligare 3 ggr=52 (58) 62 m på
varvet. Avmaska 2 (3) 4 m i början på följande 2 varv när arbetet är 42 cm = 42 (52) 54 m kvar. På
nästa v minskas för raglan: 1 rm, 2 rm tillsammans, sticka rm tills de sista 3 m, 1 öhpt, 1 rm. Upprepa dessa minskningar på vartannat varv tills 12 (14) 12 m återstår. Sticka 1 varv efter den sista
minskningen och maska av alla m löst på följande v.
FRAMSTYCKE:
Stickas som bakstycket tills 24 (26) 26 m återstår. Avmaska de mittersta 6 (8) 8 m löst från avigsidan och sticka båda sidor för sig. Avmaska 1,1 m i hals sidan.
Samtidigt fortsätter raglanminskningen. När 3 m återstår tas garnet av. Nästa varv: sticka 1 m, 2 rm
tillsammans, dra m över de hopstickade maskorna och dra tråden igenom m. Sticka den andra
sidan motsatt.
HÖGER ÄRM:
Lägg upp 28 (30) 32 m och sticka de 21 varven i mosstickning (första v stickas från avigsidan)
Samtidigt ökas 1 m i båda sidorna på vart 8:e v så här: sticka 2 m, 1 ökn, sticka till de sista 2 m,
1 ökn. 2 m. Fortsätt med slätstickning och ökn tills det finns 42 (44) 46 m på varvet. När ärmen är
43 cm avmaskas 2 (3) 4 m i början på följande 2 v. Sticka 4 v slätstickning. På nästa v minskas för
raglan enligt beskrivningen på bakstycket. Detta upprepas vart 4:e varv ytterligare 1 (2) 3 ggr.
Därefter på vartannat v tills 10 m återstår. Avmaska 2, 3, 3 m från rätsidan och minska för raglan i
slutet på varvet ytterligare 2 ggr.
VÄNSTER ÄRM:
Stickas som höger men spegelvänt dvs avmaska upptill på ärmen från avigsidan.

MONTERING OCH KRAGE:
Dela garnet och sy med halv tråd. Sy raglansömarna. Sy sid- och ärmsömmarna. Virka 1 varv fm baklänges
runt halsen.

FALKGARN

