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00061

KLÄNNING MED SIDENBAND

Modellbedömning: Medel
Storlek: (60) 70 (80) 90 cl.
Mått:
Övervidd: ca (56) 60 (62) 66 cm.
Längd: ca (37) 41 (45) 51 cm.
Garnåtgång: 200-300g.
Stickor: Nr 3 och 3 ½
Virknål: Nr 3

Mönster: Resårstickning: x 1 rm, 1 am x. Up-
prepa x-x.
Mosstickning: Varv 1: x 1 rm, 1 am x. Up-
prepa x-x. Varv 2 och alla följande v: Rm på 
am, am på rm. Rätstickning: Alla m stickas 
räta alla v.
Tillbehör: 2 knappar, sidenband.
Masktäthet: 24 m rätstickning = 10 cm. 



FALKGARN

BAKSTYCKE
Lägg på dubbla stickor nr 3 ½ (för att kanten inte 
ska strama) upp (100) 106 (112) 124 m och sticka
mosstickning i 2,5 cm. Därefter stickas rätstickning.
Samtidigt minskas 1 m i var sida var 3:e cm (7) 8 
(9) 10 ggr = (86) 90 (94) 104 m. När arbetet mäter 
(22) 25 (28) 33 cm minskas (20) 20 (20) 26 m 
jämnt fördelat över v = (66) 70 (74) 78 m. Därefter 
stickas ett hålvarv: x 3 rm, 1 omsl, 2 rm tills x. Sedan 
stickas resten av stycket i mosstickning. När arbetet 
mäter (24) 27 (31) 36 cm avmaskas 5 m i var sida 
för ärmhål = (56) 60 (64) 68 m. Därefter minskas 
för raglan från rätsidan: sticka 2 rm, 1 öhpt, sticka 
tills 4 m återstår, 2 rm tills. , 2 rm. (På avigsidan 
stickas: 3 am, sticka tills 3 m återstår, 3 am.) 
Raglanminskningarna göres först vart 4:e v 3 ggr och 
därefter vartannat v (18) 19 (20) 21 ggr. Samtidigt 
när arbetet möter ca (30) 34 (38) 44 cm delas arbetet 
på mitten för sprund och var sida stickas för sig. 
Maska av de resterande (7) 8 (9) 10 m på en gång. 
Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Stickas lika som bakstycket. Raglanminskningarna 
göres lika som på bakstycket först vart 4:e v 3 
ggr och därefter vartannat v (16) 17 (18) 19 ggr. 
Samtidigt med näst sista raglanminskningen 
avmaskas de mittersta (12) 14 (16) 18 m för 
halsen och var sida stickas för sig. De resterande m 
avmaskas på en gång. Andra sidan stickas lika men 
åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg på dubbla stickor nr 3 ½ upp (48) 52 (54) 
56 m och sticka mosstickning. När ärmen mäter 3 
cm stickas ett hålvarv: x 3 rm, 1 omsl, 2 rm till x. 
Därefter stickas resten av ärmen i rätstickning. När 
ärmen mäter 5 cm ökas 1 m i var sida varannan 
cm (5) 5 (6) 6 ggr = (58) 62 (66) 68 m. När ärmen 
mäter (16) 18 (20) 22 cm avmaskas 5 m i var sida 

för ärmhål = (48) 52 (56) 58 m. Därefter minskas för 
raglan först vart 4:e v 3 ggr och därefter vartannat 
v (16) 17 (18) 19 ggr mot framstycket och (18) 
19 (20) 21 ggr mot bakstycket. Därefter avmaskas 
vartannat v mot framstycket (3,2) 4,3 (5,4) 5,4 m. 
De resterande m avmaskas på en gång. Andra ärmen 
stickas spegelvänt.

MONTERING
Sy raglansömmarna. Halskant: Plocka på stickor nr 
3 upp ca (60) 60 (63) 63 m längs halshålet och sticka 
resårstickning i 2,5 cm. Maska av i resår. Virka fm 
runt sprundet och gör 2 knäppningstränsar på ena 
sidan och sy i 2 knappar på andra sidan av sprundet. 
Sy ärm- och sidsömmarna. Trä sidenband genom 
hålvarven i midjan och på ärmarna.

Modell: Agneta Rundström

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida
www.falkgarn.se
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