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Väst
Storlekar:

S

(M)

L

(XL)

Bröstvidd:
Längd:

88
50

(96)
(50)

104
52

(112)
(54)

cm
cm

Garn:
Garnåtgång:

Alice by Permin fg. 22
3
(4)
4

(4)

nyst.

Stickor:

Rundst. (60 cm) 8 mm & rundst. 7 mm (40 & 60 cm).

Masktäthet:

15 m x 24 v slätstickning med st. 8 = 10 x 10 cm.
Masktätheten bör hållas, annars får inte arb. de angivna måtten.

Förkortningar: rm = rät maska, am = avig maska, m = maska, arb = arbetet, st = sticka, v = varv, hjälpst = hjälpsticka.
Fram- och bakstycke: Lägg upp 132 (144) 156 (168) m på rundst. 7 och sticka 7 cm resår (2 rm, 2 am) runt. Byt till st. 8.
Fortsätt runt i slätstickning och sätt en markör i början på arb och igen efter 66 (72) 78 (84) m. När hela arb mäter 20 (20)
22 (22) cm, avmaskas till ärmhål, genom att maska av 3 (3) 4 (4) m, på var sida om markörerna = 60 (66) 70 (76) m till var
del.
Bakstycke: Stickas fram och tillbaka i slätstickning. Maska av ytterligare till ärmhål med 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1,1 (2,2,2,1) m
på vartannat v. i var sida = 52 (56) 58 (62) m. Sticka rakt upp till hela arb mäter 47 (47) 49 (51) cm. Sätt de mittersta 22
(24) 24 (26) m på en hjälpst till hals, och sticka var sida färdigt var för sig. Maska av ytterligare på vartannat v med 2,2,1
m vid halsen = 10 (11) 12 (13) m. Maska av när arb mäter 50 (50) 52 (54) cm. Sticka den andra sidan på samma sätt, men
spegelvänt.
Framstycke: Maska av till ärmhål som på bakstycket. När hela arb mäter 40 (40) 42 (44) cm sätts de mittersta 18 (20) 20
(22) m på en hjälpst till hals, och var sida stickas färdigt var för sig. Maska av ytterligare på vartannat v med 2,2,2,1 m vid
halsen = 10 (11) 12 (13) m. Maska av när arbetet mäter 50 (50) 52 (54) cm. Sticka den andra sidan på samma sätt, men
spegelvänt.
Montering: Sy ihop axlarna.
Halskant: Plocka upp från västens rätsida 84 (92) 92 (96) m (inkl de vilande m), på rundst. 7 och sticka 3,4 cm resår (2 rm,
2 am) runt. Maska av löst i resår.
Ärmkant: Plocka upp på västens rätsida 92 (96) 96 (100) m, på rundst. 7 och sticka 3,5 cm resår (2 rm, 2 am) runt. Maska
av löst i resår.
Fäst ändarna.

