Beskrivning nr: 1872

Häfte:188

Gertrud / Linne
Design Lærke Bagger
MATERIAL: Blend Bamboo (70% Bamboo, 30% Bomull).
STORLEK: S (M) L (XL).
Modellens bröstvidd: Ca. 82 (86) 90 (95) cm.
Hel längd: Ca. 42 (44) 48 (52) cm.
Garnåtgång: 6 (6) 7 (8) n Blend Bamboo fg 0075.
STICKOR: Rundsticka 3 och 3,5 mm, strumpstickor 3 mm.
MASKTÄTHET: 26 m och 35 varv slätstickning = 10 x 10
cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

KNYTBAND
Lägg upp 6 m på strumpsticka 3 mm och sticka
slätstickning i 30 cm. Sticka totalt 4 knytband. Låt
banden rulla sej i kanterna. Sy fast banden i ytterkanten
av fram och bakstycke på toppen. Fäst alla trådar. Knyt
en rosett med banden.

Upprepa 24 varv

INFORMATION
Det stickas mönster efter diagram på framstycket.
Bålen stickas runt på rundsticka därefter stickas framresp bakstycke var för sig fram- och tillbaka på
rundstickan.
FÖRKORTNINGAR
Slätstickning: räta maskor på rätsidan och aviga på
avigsidan.
1 enk int: Lyft 1 m, 1 r, drag den lyfta över.
BÅLEN
Lägg upp 212 (224) 236 (248) m på rundsticka 3 mm.
Sätt en markör vid varvets början och sticka 106 (112)
118 (124) aviga m, sätt markör = toppens sida.Sticka
aviga maskor varvet ut. Sticka 1 rätt varv. Upprepa
dessa två varv totalt 8 ggr. Byt till rundsticka 3,5 mm och
sticka slätstickning och diagrammets maskor mitt fram
enl. följande: sticka 41 (44) 47 (50) räta m, sticka
diagrammet över 24 m, sticka 41 (44) 47 (50) räta m,
sticka alla bakstyckets maskor räta. Upprepa detta till
arb mäter 32 (32) 34 (36) cm.
Fortsätt med diagram och räta maskor på sidorna av
diagrammet och det stickas 9 (9) 10 (10) aviga m på
varje sida om markörerna. Upprepa detta på vartannat
varv totalt 4 ggr.
Maska av med 5 (5) 6 (6) m på varje sida om
markörerna för ärmhål = 96 (102) 106 (112) m på varje
del. Fram- och bakstycke stickas nu färdigt var för sig.
FRAMSTYCKE
Sticka fram- och tillbaka på rundstickan och fortsätt
med mönster efter diagrammet och slätstickning på
sidorna därom. OBS! De 4 yttersta maskorna i varje sida
stickas hela tiden räta och det minskas enl följande från
rätsidan: sticka 4 r, 2 r tills, sticka till det återstår 6 m, 1
enk int, 4 r. Upprepa dessa intagningar på vartannat
varv. Sticka till hela arb mäter 40 (42) 44 (46) cm mitt
fram. Byt till sticka 3 mm och sticka 8 räta varv. Maska
av.
BAKSTYCKE
Stickas lika framstycket med räta maskor och
intagningar men utan mönster. Sticka till arb mäter 40
(42) 44 (46) cm mitt bak. Byt till sticka 3 mm och sticka 8
räta varv. Maska av.

Slätstickning = r på rätsida, a på avigsida
Omslag
2 räta tillsammans
1 m lyftes av, 1 r, dra den lösa över

