Snabbstickad klänning med tappade
maskor
Den A-linjeformade klänningen stickas uppifrån och ner med dubbelt garn. Fram och bakstycket
plockas upp i en i-cord/snodd som också bildar ett tunt men stabilt axelband. Bak och framstycke
stickas var för sig, fram och tillbaka på en rundsicka. Ett perfekt plagg att ta på över
badkläderna och med en underklänning är du redo för en sommarkväll på stan.
Material
2 st strumpstickor 4,0mm
Rundsticka 4,0mm (80cm kabel)
400g,(500g),600g Emma/Emma soft

Förklaringar
Rm= Räta maskor
Omsl.= Omslag (Garnet lindas ett varv runt stickan)
Dubbelt Omsl.= Dubbelt omslag (Garnet lindas 2 varv runt stickan)
Vriden rät= Maskan stickas rät genom den bakre maskbågen.( I detta fall ett omslag vid ett
ökningsvarv.)
*¬¬__till__*=upprepa mellan markeringarna
Mönster
Stl.S,(M), L
Längd 88,(92),96 cm Tänk på att rätstickade plagg töjer sig en aning.
I-cord/Snodd: Lägg upp 4 maskor på strumpst med dubbelt garn. Sticka ett rätt varv, sedan dras
stickningen tillbaka på stickan. Med tråden på vänster sida om arbetet sticka ett rätt varv. Detta
sluter stickningen och en snodd skapas. Sticka på detta vis i tot 116, (126),136 varv. Sy ihop
snodden till en ring.
Bakstycke: (Med dubbel tråd)
V1. Plocka upp 40,(50),60 maskor i snodden
V2. Rm
V3. Rm,*Omsl. Rm*
V4. Rm, *Släpp omslaget av maskan, rm*
V5. 5rm, *omsl, 5rm*
V6. Rm, omsl. stickas vridet räta. (Ökningsvarv)
V7. Rm, *dubbelt omsl. Rm*
V8. Rm, *släpp omslagen av maskan,rm*
V9. 6rm, *omsl,6rm* till sista 6,(5),6m
V10. Rm, omslaget stickas vridet räta. (Ökningsvarv)
V11. Rm,*omsl, rm*
V12. Rm* släpp omsl av stickan, rm*
V13. 7rm, *omsl, 6rm*
V14. Rm, omsl stickas vridet räta
V15. Rm* dubbelt omsl, rm*
V16. Rm,* släpp omslagen av stickan, rm*
V17. 7(7)8rm*omsl,6rm* till sista 7(7)8rm
V18. Rm, omsl. stickas vridet räta. (Ökningsvarv)
V19. Rm,*omsl, rm’
V20. Rm, *omsl släpps av stickan, rm*
V21. 7(7)2rm,*omsl,6rm*till sista 7(8)2rm
V 22.Rm, omsl stickas vridet räta (ökningsvarv)
V23. Rm, *dubbelt omsl, rm*
V.24 Rm* släpp omsl av stickan, rm*
V25. Rm
V26 Rm
V27. Rm * omsl, rm*
V28. Rm
V29. Rm

Upprepa v23-29 totalt 2,(2),3 gånger SAMTIDIGT sätts en märktråd i sidan på arbetet efter
22,24,26 cm för att markera ärmhål.
Därefter fortsätter du att upprepa V23-V29 ytterligare 9,(10),11 gånger MEN på V25 ökas nu en
maska på varje sida genom att göra ett omsl, innanför 3e kantmaskan. Omsl stickas vridet räta på
V26. Du kan givetvis göra den längre, fortsätt då utan ökningar.
Maska av elastiskt eller mkt löst.
Framstycke: Räkna 18m i snodden (detta blir axelbandet). Sicka därefter samma som bakstycket.
Montering: Sy ihop sidorna fram till markeringen för ärmhålen, fäst alla trådar. KLART!
Följ oss på instagram Jennykidblad Falkgarn
Mönstret får ej reproduceras utan Falkgarns medgivande.

