
Best. nr 23204-201         Garn:  TANJA från Falkgarn 100 % akryl

00038

FALKGARN

POLOTRÖJA MED
FLÄTOR 

Plaggets Mått: 
Övervidd: 110 (118) 130 cm
Längd: 72 (74) 76 cm
Garnåtgång: 6 (6) 7 nystan

Stickor: 3 ½ och 4 ½, rundsticka 4,5 samt 
flätsticka
Storlek:  S (M) L
Masktäthet: 24 varv och 18 m 0 10 x 10 cm

BESKRIVNING:

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



FALKGARN

FLÄTMÖNSTER:

Flätan går över 9 m +2 am på vardera sidan.

1.Sätt 3 m på flätstickan och lägg den bakom 
arbetet. Sticka nästa 3 m räta. Sticka flätstickans 3 
m räta och sedan de 3 resterande m räta.

2. 3 varv slätstickning.

3. Sticka 3 m räta, sätt nästa 3 m på flätstickan 
framför arbetet. Sticka nästa 3 m räta. Sticka 
därefter flätstickning 3 m räta.

4. 3 v slätstickning o s v.

BAKSTYCKE:

Lägg på stickor nr 3 ½ upp 90 ( 96) 108 m. Sticka 
resår 1 rm, 1 am i 7 cm. Öka på sista v till 98 
(106) 118 m. Byt till st nr 4 ½ och flätmönster. 
Flätornas placering: 2 rm (km). 28 , slätstickning, 
2 am, 9 m fläta, 2 am, 20 m slätstickning, 2 am, 
9 m flätstickning, 2 am, 28m slätstickning, 2 rm 
(km). Detta gäller för storlek M. Vid de övriga 
storlekarna regleras antalet m i det första partiet av 
slätstickningen. Fortsätt sticka tills arbetet mäter 48 
(49) 49 cm då man markerar för ärmhålet genom 
att maska av 2 m i varje sida. När arbetet mäter 69 
(71) 73 cm avmaskas för nacken enl. följande: Först 
de 22 (24) 26 mittersta m och sedan 2, 2, 1 i vardera 
sidan. Var sida stickas för sig och man maskar av 
resterande maskor vid 72 (74) 76 cm.

FRAMSTYCKE:

Lägg upp och sticka lika som bakstycket, tills 
arbetet mäter 66 (68) 70 cm då man maskar av för 
halsen. De mittersta 18 (20) 22 m och därefter yt-
terligare 3,2,2,1, i vardera sidan. Axlarna avmaskas 
som på bakstycket.

ÄRMAR:

Lägg på st nr 3 ½ upp 40 (44) 48 m. Sticka 
resår 1 rm, 1 am, i 7 cm, på sista varvet ökas till 
53 (57) 61 m. Byt till st nr 4 ½ och flätmönster. 
Räkna ut mitten på ärmen för flätans placering. 
Vart 4:e varv ökar man 1 m i varje sida, tills man 
har 81 (87) 95 m på stickan. Alla m avmaskas 
löst vid  45 (47) 49 cm. Sticka andra ärmen 
likadant. Sy ihop axelsömmarna.

POLO:

Plocka från rätsidan med rundst nr 4,5 upp 88 
(92) 96 m runt halsen och sticka resår 2 rm, 
2 am. Maska av i resår nr hela polon mäter ca 
20 cm.

MONTERING:

Spänn ut delarna efter angivna mått, täck med 
fuktig duk och låt torka. Sy i ärmarna och 
sidosömmarna. Förvara alla stickade plagg 
liggande.


