Beskrivning nr: 1806
SOFIA/ Design Jonna Thue
MATERIAL: Arezzo lin (29% Lin, 37% Bomull, 34% Bambo).
STORLEK: S (M) L (XL) XXL
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 90 (98) 106 (114) 124 cm.
HEL LÄNGD: Ca. 59 (60) 61 (62) 63 cm.
GARNÅTGÅNG:
Bottenfg: 6 (6) 7 (8) 9 n fg 390.
Kontrastfg: 1 n fg 1506( gäller alla str.
STICKOR: Jumperstickor 3 och 3,5 mm. Rundstickor 2,5
och 3 mm (40 cm).
MASKTÄTHET: 24 m och 32 v = ca. 10 x 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

OBS
Sticka första och sista maskan rät på alla varv så blir det
en fast , rak kant.
Om det i beskrivningen endast finns ett tal gäller det för
alla str.
BAKSTYCKE
Lägg på stickor 3,5 mm och med kontrasfg upp 110
(120) 130 (138) 150 m. Byt till stickor 3 mm och sticka 1
avigt varv. Byt till bottenfärgen och sticka 4 varv resår
enl. följande: 0 (1) 0 (0) 0 r, * 2 r, 2 a *. Upprepa * - *
och sluta med 2 (3) 3 (2) 2 r. Byt till stickor 3,5 mm och
fortsätt i slätstickning med bottenfärgen. När arb mäter
38 cm, avmaskas 3 (6) 8 (9) 12 m i början av de nästa 2
varven = 104 (108) 114 (120) 126 m kvar. Därefter
minskas för raglan i varje sida enl. följande: 1 r, 1 enk
int, sticka till det finns 3 m kvar, 2 r tills, 1 r. Nästa varv: 1 r,
sticka aviga till sista maskan, 1 r. Upprepa dessa 2 varv
till det finns 36 (38) 40 (42) 44 m kvar. Maska av alla
maskorna på en gång.
FRAMSTYCKE
Stickas som bakstycket till det finns 98 (100) 102 (104)
106 m (= 3 (4) 6 (8) 10 raglanint. Nu delas arb för V-hals
och var sida stickas klar för sig. Höger sida: Sticka till det
finns 3 m kvar till V-halsen, 2 r tills, 1 r. Upprepa denna
intagning på vart 4-e varv ytterligare 10 (9) 8 (7) 6 ggr.
Därefter på vartannat v totalt 5 (7) 9 (11) 13 ggr.
Samtidigt fortsätter raglanint – och när det återstår 4 m
stickas enl. följande: Klipp av garnet, 2 r tills, 2 r tills, drag
den första maskan över den andra och drag igenom
tråden. Vänster sida: Stickas som höger men
spegelvänd och intagningen mot ahslen stickas: 1 r, 1
enk int, sticka räta och raglanintagning i slutet av
varvet som förut.
HÖGER ÄRM
Lägg på stickor 3,5 mm och med kontrastfg upp 72 (80)
88 (94) 104 m. Byt till stickor 3 mm och sticka 11 räta
varv och på 5-e v ökas 1 m i varje sida innanför yrresta
maskan. Detta upprepas på vart 6-e v ytterligare 7 ggr.
Efter de 11 räta varven skiftas till bottenfg och stickor 3,5
mm. Sticka slätstickning och med uttagningar till det
finns 88 (96) 104 (110) 120 m. När arb mäter 15 cm,
avmaskas med 3 (6) 8 (9) 12 i början av de nästa 2
varven(= 82 (84) 88 (92) 96 m kvar.

Därefter avmaskas för raglan som beskrivet för
bakstycket, till det finns 18 m kvar. Maska av från
rätsidan med 5, 5, 6 m, och raglanintagningarna
fortsätter ytterligare 2 ggr.
VÄNSTER ÄRM
Stickas som höger men spegelvänt dvs.
avmaskningarna överst avmaskas från avigsidan.
MONTERING OCH KANTER
Pressa evt delarna lätt från avigsidan och med fuktig
duk emellan. Sy raglansömmarna och sy sid- och
ärmsömmarna. Plockla med rundsticka 2,5 mm och
med bottenfg upp längs halskanten enl. följande: 34
(36) 38 (40) 42 m över nacken, 14 m över ärmen, 50
(51) 50 (51) 50 m längs V-halsen( = hoppa över vart 8-e
varv), 1 m mitt fram i spetsen, åter 50 (51) 50 (51) 50 m
längs andra sidan i V-halsen, 14 m över ärmen = 163
(167) 167 (171) 171 m totalt. Byt till rundsticka 3 mm och
sticka runt, 4 varv resår 2 r, 2 a, och på varje varv
minskas det i spetsen på V-halsen: Sticka till de sista 2 m
innan spetsen, 1 enk. int eller 2 aviga tills, sticka spetsens
maska rät, därefter 2 r tills eller 2 aviga tills.
Resårmaskorna skall vara lika på båda sidorna om
spetsmaskan. Byt till kontrastfärgen och sticka 1 varv på
samma sätt. Maska av i resår och minska även på
detta varvet.

