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DAMKOFTA

Best. nr 23204-109

Garn: Tanja 100 g från Falkgarn 100% Akryl

Garnåtgång: 4 (4) 4 (5)
Masktäthet: 18 m och 24 varv på stickor nr
4,5 = 10 cm

Stickor: nr 4 och nr 4,5 + virknål nr 4
Storlek: S (M) L (XL)
Bystvidd: 80-84 (88-92) 96-100 (104-110)
Hel längd: 57 (59) 61 (63)

BESKRIVNING:

ÄRMAR:

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.

Lägg upp 38 (40) 42 (44) m, sticka 3 varv
resår 1 rm, 1 am. Byt till slätstickning. När
arbetet mäter 8 cm ökas 1 m i var sida innanför
kantmaskan. Öka ytterligare vart 8:e varv 9
(10) 11 (12) ggr. När arbetet mäter 45 (46) 47
(48) avmaskas för ärmhål 2,2 (3,2) 4,2 (5,2) m
i början på följande 4 varv. Avmaska sedan 1
m i var sida vartannat varv 16 (17) 18 (19) ggr.
Maska av återstående maskor. Sy ihop axlarna.
Sy i ärmarna och sy sömmen i sidorna.

BAKSTYCKE:
Lägg upp på stickor 4,5 81 (89) 97 (107) m. Sticka
3 varv resår 1 rm 1 am. Byt till slätstickning i 7 varv,
8:e varvet stickas med räta maskor för att få randen,
detta upprepas 10 ggr. När arbetet mäter 38 (39) 40
(41) cm avmaskas för ärmhål. 2 (3) 4 (5) i var sida.
På nästa varv från rätsidan avmaskas 2 m. Minska
sedan 1 m i varje sida vartannat varv, 2 (3) 4 (5) ggr.
När ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) cm avmaskas
de mittersta 27 (29) 31 (33) m för nacken, sticka 2
varv och maska av för axeln, 20 (21) 22 (24) m.

VÄ FRAMSTYCKE:
Lägg upp 40 (44) 48 (52) m och sticka samma
randning och lika i sidan som bakstycket. Samtidigt med avmaskning för ärmhålet minskas för
v-ringningen fram 1 m innanför 1 kantmaska vart
4:e varv. Maska av 20 (21) 22 (24) m för axeln när
ärmhålet är lika långt som på bakstycket.

HÖ FRAMSTYCKE:
Stickas lika men spegelvänt.

FRAMKANT:
Plocka med stickor nr 4 upp ca 249 (259) 269
(279) m och sticka resårstickning 1rm och 1 am
i 4 varv. Maska av från avigsidan.

SNODD:
Virknål nr 4. Lägg upp 35 lm, virka 1 varv fasta
maskor tillbaka. Fäst snodden vid v-ringningens
början.

