00131

HÅLMÖNSTRAD KOFTA I LENE

Best. nr: 22310-103 Garn: Lene 100g 100% Polyester från Falkgarn
Storlek: S (M) L (XL) XXL
Bröstvidd: 86,5 (97,4) 109 (120,5) 132 cm
Längd: 82,5 (84) 85 (86,5) 87,5 cm
Stickor: nr 4,5 och rundsticka 4 (100cm) eller
de storlekar som behövs för stickfastheten
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Garnåtgång: 6 (6) 7 (7) 8 nystan
Tillbehör: Tapisserinål
Masktäthet: 18 m och 30 v = 10 cm i hålmönster på de större st. OBS! Var noga med att
kontrollera att du får rätt stickfasthet.

2021-08-30 14:22

BESKRIVNING
HÅLMÖNSTER (MULTIPEL AV 2 M + 1)
Varv 1 (räts):
Sticka am.
Varv 2-4:
Sticka am.
Varv 5 (räts):
1 am, *omslag, 2 am tills;
upprepa från * till slutet av v.
Varv 6:
Sticka am.
Upprepa varv 1-6 för mönstret.

BAKSTYCKE
Lägg upp 77 (87) 97 (107) 117m med de större st
och sticka hålmönster till stycket är 63,5cm från
kanten, sluta med varv 2 i mönstret.

ÄRMHÅL
Avmaska 4 (5) 6 (7) 8 m i början av nästa 2 varv =
69 (77) 85 (93) 101 m kvar.

MINSKNINGSVARV (RÄTS)
1 am, 2am tills, sticka tills de 3 sista m, 2 am tills
1 am. Upprepa denna minskning varje v. 1 och 3
tills det återstår 61 (67) 71 (77) 81 m.
Fortsätt sticka tills ärmhålet är 18 (19) 20,5 (21,5)
23 sluta med varv 2 i mönstret.

HALSRINGNING OCH AXEL
Byt till rätst, avmaska de mittersta 27 (29) 29 (31)
31m för bakre halsringningen och sticka vardera
sida separat = 17 (19) 21 (23) 25 m kvar på varje
sida. Avmaska 3 m vid halsen en gång. Avmaska
samtidigt 7 (8) 9 (10) 11 m vid ärmhålet 2 ggr.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 39 (43) 49 (53) 59 m med de större st.
Och sticka nålmönster tills stycket är 63.5 cm
från kanten, sluta med v.2 i mönstret och börja
med halsringningen.

HALSRINGNING
Minska 1st vid halsen nästa v. och därefter vart

6:e varv(rad 3 i mönstret) ytterligare 16 (16) 17
(17) 18 ggr. Sticka samtidigt ärmhålet och axeln
på samma sätt som bakstycket.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lika som vänster fast omvänt.

ÄRM (X 2)
Lägg upp 41 (45) 49 (53) 57 m med de större
st och sticka hålmönster tills stycket 5 cm från
kanten, sluta med rad 2 i mönstret.

ÄRM
ÖKNINGSVARV (RÄTS):
1 am, öka 1 m, sticka till de sista 3 m, öka 1 m,
1 am. Upprepa denna ökning vart 6:e v (v 3 i
mönstret) ytterligare 5 (5) 6 (6) 7 ggr = 53 (57) 63
(67) 73 m kvar. Sticka rakt upp tills stycket mäter
48 cm från kanten, sluta med v 6 i mönstret.

ÄRMKULLE
Avmaska 4 (5) 6 (7) 8 m i början av nästa 2 v (v
1 och 2 i mönstret) = 45 (47) 51 (53) 57 m kvar.
Minska 1 m i båda sidor varje v 3 i mönstret 2 (2)
3 (3) 4 ggr = 41 (43) 45 (47) 49 m kvar. Avmaska
3 m i början av varje v 3 och 4 i mönstret 3 (3) 4
(4) 4 ggr = 23 (25) 21 (23) 25 m kvar. Avmaska
alla m.

MONTERING
Sy axelsömmarna.

FRAM- OCH HALSKANT
Håll räts mot dig och plocka upp 188 (191) 194
(197) 200 m med rundst längs höger framstycke,
42 (44) 44 (46) 46 m längs bakstycket och 188
(191) 194 (197) 200 m längs vänster framstycke =
418 (426) 432 (440) 446 m.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida www.falkgarn.se
@Falkgarn
© Falkgarn
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Sticka 2 v. Avmaska alla m i räts från avigs.

Fler gratismönster hittar du på vår hemsida www.falkgarn.se
@Falkgarn
© Falkgarn
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