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HERR- OCH DAMTRÖJA MED FLÄTMÖNSTER

Best. nr: 23475-1013 Garn: Skotte 100% Akryl från Falkgarn Färg: 351 Röd
Storlek: S (M) L (S) M (L)
Bröstvidd: 105 (115) 125 (110) 120 (135) cm
Längd: 62 (64) 66 (68) 70 (72) cm
Garnåtgång:10 (12) 12 (14) 14 (16)
Stickor: 3,5 och 4,5 mm

Masktäthet: 24 m mönster på st 4,5 = 10 cm.
OBS! Kontrollera masktätheten noga, stickar
du för löst byt till en finare sticka, stickar du
för hårt byt till en grövre sticka.

BESKRIVNING

ÄRMAR

BAKSTYCKET
Lägg på st 3,5 upp 96-100-106-108-110-116 m
och sticka resårst 1 rm 1 am i 10-10-10-8-8-8 cm.
Lägg upp 1 m i var sida samt öka 30-38-44-24-3444 m jämnt fördelat på sista v = 128-140-152-134146-162 m. Byt till st 4,5 och sticka x 2 varv slätst,
2 varv avigvänd slätst x upprepa detta på var sida
om diagrammet se pil. Sticka följande, 2 kantm
21-27-36-24-30-38 m ränder, 82 m efter diagram,
resten av v stickas ränder, sluta med 2 kantm. När
arb mäter 60-62-64-66-68-70 cm avm de mittersta
30-32-34-34-36-38 m för nacken och var sida
stickas för sig, avm ytterl 2,2 m för nacken och avm
när arb mäter 62-64-66-68-70-72 cm. Andra sidan
stickas lika åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET
Stickas lika bakstycket till arb mäter 54-56-58-6062-64 cm då avm de mittersta 20-22-24-24-26-28
m och var sida stickas för sig, avm ytterl 3,2,2,2 m
för halsen och avm därefter vid 62-64-66-68-7072 cm.

Lägg på st 3,5 upp 44-46-48-48-50-52 m och
sticka resårst 1 rm 1 am i 8 cm. Lägg upp 1
m i var sida samt öka 30-32-34-34-34-36 m
jämnt fördelat på sista v = 76-80-84-84-86-90
m. Byt till st 4,5 och sticka 2 kantm, 15-17-1919-20-22 m ränder, mönster enl diagram på de
42 mittersta m på v se pil, resten av v stickas
ränder och slut med 2 kantm. Öka 1 m i var
sida innanför kantm med ca 1,5 cm mellanrum
24-24-23-23-23-23 ggr = 124-128-130-130132-136 m. Maska av när ärmen mäter 46-4748-50-51-52 cm.

MONTERING OCH HALSKANT
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter
angiven masktäthet och låt dem torka. Sy
vänster axelsöm. Plocka på st 3,5 upp ca 120124-126-126-126-128 m runt halskanten och
sticka resårst 1 rm 1 am i 10 cm. Maska av. Vik
halskanten dubbel inåt och näst fast den. Sy
höger axelsöm. Sy i ärmarna. Slutligen sys ärm
och sidsömmar ihop samtidigt.
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Fler gratismönster finns på vår hemsida
www.falkgarn.se

