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POLOTRÖJA
MED FLÄTOR

Best. nr: 23125-3001

Garn: SPORT 100g från Falkgarn AB

Garnåtgång: 8 (9) 9 nystan
Stickor: 3,5 och 4,5 samt flätsticka
Masktäthet: 18 m och 23 v = 10 cm på
stickor 4,5.

Färg: 020 Gråmelerad

Plaggets mått:
Övervidd: 84 (94) 102 cm
Längd: 53 (59) 63 cm
Storlek: 6 (9) 12 år

BESKRIVNING:
OBS! Kontrollera masktätheten noga! Stickar du för
fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till
finare stickor. Stämmer inte masktätheten, får plagget
fel storlek och angiven garnåtgång kan ändras.

FLÄTMÖNSTER:

ÄRM:

Bård med 13 maskor.
Fläta 6 m höger: Lyft över 3 m på flätstickan och
håll den bakom arbetet. 3 rm, sticka flätstickans
maskor rätt.
Fläta 6 m vänster: Lyft över 3 m på flätstickan och
håll den framför arbetet, 3 rm, sticka flätstickans
maskor rätt.
Varv 1 (räts): 2 am, 9rm, 2 am.
Varv 2: alla aviga varv stickas rm på rm och am på
am.
Varv 3: 2 am, fläta 6 m vänster, 3 rm , 2 am.
Varv 4: samma som varv 2.
Varv 5: samma som varv 1
Varv 6: samma som varv 2.
Varv 7: 2 am, 3 rm, fläta 6 m höger, 2 am.
Varv 8: samma som varv 2.
Upprepa v 1-8.

Lägg upp 36 (38) 40 m på st. 3,5. Sticka resår 2
rm, 2 am i 6 cm. På sista resårvarvet ökas till 47
(49) 51 m. Byt till st 4,5 och mönsterstickning.
Obs! Flätan ska komma mitt på ärmen. Under
arbetets gång görs uttag med 1 m i varje sida
vart 4:e varv tills man har 81 (89) 92 m på stickan. När ärmen mäter 35 (44) 46 cm avmaskas
4, 2, 1,1 i varje sida. Maska av.

STICKBESKRIVNING:
BAKSTYCKE:

Lägg upp 68 (76) 86 m på st 3,5 och sticka resår 2
rm, 2 am, i 7 cm. Öka på sista varvet till 86 (94) 102
m. Byt till st 4,5 och sticka flätor med ett mittparti
av slätstickning över 28m. När arbetet mäter 35
(39) 42 cm, avmaskas för ärmhål 4, 2, 1 ,1 i varje
sida. När arbetet mäter 51 (57) 61 cm maska av 18
m mitt bak och sticka var sida för sig. Avmaska
sen 2, 2 för halsen. Vid 53 (59) 63 cm avmaskas
resterande maskor

FRAMSTYCKE:
Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 48 (53) 56 cm. Då avmaskas de mittersta
14 (16) 18 m för halsen, sedan 2, 1, 1. Varje sida
stickas för sig och avmaskas lika som på bakstycket.

MONTERING OCH POLOKRAGE:
Sy ihop höger axelsöm. Plocka upp 98 m på
st 3,5 och sticka löst resår 2 rm, 2 am i 18cm.
Maska av löst.
Polon sys ihop med maskstygn för att kunna
vikas utåt. Sy ihop ärm och sidsömmar.

