00041

HERR CARDIGAN

Best. nr: 23199-2024 Garn: Tanja 100% Akryl från Falkgarn Färg: 028 Sand, 086 Grå
Garnåtgång:
700 (800) 800 (900) g fg 028 sand
100 (100) 100 (100) g fg 086 grå
Stickor: 4 och 4,5 mm
Rundstickor: 4mm, 80cm
Tillbehör: 8 knappar ca 22-25 mm

Plaggets mått:
Övervidd: 101 (108) 119 (130) cm
Hel längd: 66 (68) 70 (72) cm
Ärmlängd: 47 (48) 49 (50) cm
Masktäthet: 18 m och 24 v
Storlek: S (M) L (XL)

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.

BAKSTYCKE
Lägg med st 4 och grå upp 87 (93) 103 (113) m och
sticka resår X 1 rm, 1 am X upprepa X X sluta med
1 rm, (1:a v = avigsidan), efter 3 v byt till beige, 1:a v
sticka rät, därefter stickas resår igen till arbetet mäter
7 cm. Byt till st 4,5 och slätstickning, öka på första v
6 m jämt fördelat. När arb mäter 42 (43) 44 (45) cm
avmaskas för ärmhålet i var sida vartannat v 5-2-1
(5-2-1) 5-2-1-1 (5-2-1-1) m. När arb mäter 65 (67)
69 (71) cm avmaskas de mittersta 37 (37) 39 (39)
m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl
1 m vid nacke. Avm rakt för axeln när hela arbetet
mäter 66 (68) 70 (72) cm.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:
Lägg med st 4 och grå upp 33 (35) 39 (45) m och
sticka resår X 1 am, 1 rm X upprepa X X sluta med
1 am, (1:a v = avigsidan), efter 3 v byt till beige, 1:a
v stickas rät, därefter stickas resår igen till arbetet
mäter 7 cm. Byt till st 4,5 och slätstickning, öka på
första v 2 m jämt fördelat. När arb mäter 40 (41)
42 (43) cm görs 1 int i framkanten innanför kantm
för v-ringningen. Upprepa int med 7 (9) 9 (9) v:s
mellanrum ytterligare 7 (6) 6 (7) ggr. När arb mäter
42 (43) 44 (45) cm avmaskas för ärmhålet i sidan
vartannat v
5-2-1 (5-2-1) 5-2-1-1 (5-2-1-1) m. Avm rakt för
axeln vid samma mått som på bakstycket.

HÖGER FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika vänster men åt motsatt
håll.

ÄRMAR
Lägg med st 4 och grå upp 46 (46) 48 (48) m och

sticka resår 1 rm, 1 am, (1:a v = avigsidan), efetr
3 v byt till beige, 1:a stickas rät, därefter stickas
resår igen till arbetet mäter 7 cm. Byt till st 4,5 och
slätstickning, öka på första v 3 m jämt fördelat. När
arbetet mäter 8 cm ökas 1 m i var sida innanför
kantm. Upprepa ökningen med 2 (1,5) 1,5 (1,5) cm
mellanrum till det nns 89 (93) 95 (99) m på stickan.
När arbetet mäter 35 (36) 37 (38) cm randas enligt
följande: 6 v grå, 6 v beige, 6 v grå. Nu stickas med
beige till arbetets slut. När hela arb mäter 47 (48) 49
(50) cm avm för ärmhålet i var sida vartannat v 5-21 (5-2-1) 5-2-1-1 (5-2-1-1) m. Maska av rest m.

MONTERING
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de mått
som står i beskrivningen och låt dem torka. Sy ihop
axlarna. Kragen: Lägg med st 4 och beige upp 50
(54) 54 (58) m och sticka resår 1 am, 1 rm. Sticka
2 v. Lägg nu upp 8 m i slutet av varje v 3 ggr i varje
sida, 6 m 1 (1) 1 (2) ggr i varje sida, 4 m 7 (9) 8 (7)
ggr i varje sida, 3 m 2 (0) 2 (2) ggr i var sida. Det
finns nu 178 (186) 190 (198) m på stickan. Lägg arb
åt sidan. Plocka nu med rundst 4 upp 1 m i varje v
hoppa över ca vart 5:e v utmed höger framstycke
upp till första int för v-ringningen, sticka kragens
178 (186) 190 (198) m, plocka upp lika för vänster
framstycke som för höger. Sticka resår 1 rm, 1 am
innanför kantm som stickas räta alla v. OBS! Se till
att resårm stämmer över kragens resår. När resåren
(mät på framkanten) mäter 2 cm görs 4 knapphål
på vänster framkant. Det översta ca 2 cm under
första int för v-ringningen, det nedersta ca 3 cm
från nederkanten, de övriga med jämna mellanrum.
Knapphålen görs över 3 m vilka avmaskas och
åter läggs upp på nästa v. Upprepa knapphålsv
när framkanten mäter 12,5 cm. När framkanten
mäter 15 cm, sista v från avigsidan, avmaskas alla
m elastiskt i resår. Sy fast kragen mot fram- och
bakstycke. Sy ihop sid- och ärmsömmarna.
Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy i
knappar.

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

