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KOFTA MED PÅFÅGELMÖNSTER
Storlek:

S/M

(M/L) XL/XXL

Bröstvidd:
Längd, cirka:

88
54

(102) 116
(55) 56

Garn:
Garnåtgång:

Permin Bonnie, Angel och Madeira Lamé
3
(4)
4
nyst. Bonnie fg sand, fg. 2
1
(2)
2
nyst. puder Angel, fg. 4
1
(2)
2
nyst. beige Angel, fg. 3
2
(2)
2
nyst. Madeira Lamé fg 423.

Stickor:

Rundst och jumperst 4 och 4½ mm (80 cm).

Tillbehör:

5 pärlemorknappar från Birk, 446, 32”, används med baksidan utåt.

Stickfasthet:

25 m påfågelmönster med st 4½ = 10 cm på bredden.
Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå uppgivna mått.

cm
cm

Bak/framstycke: Stickas fram och tillbaka på rundst. Lägg upp 218 (254) 290 m på rundst 4 med Bonnie (lägg upp ganska löst).
Sticka 4 räta v. Byt till rundst 4½. Fortsätt sticka påfågelmönster efter diagrammet. Den yttersta m i var sida är kant-m och stickas rät
på alla v. Kantm är inte med i diagrammet och hålls utanför mönstret. Sticka samtidigt ”ränder” som visas i diagrammets vänstra
sida. Angel+Lamé = Puder Angel och Lamé. Angel = beige Angel. Upprepa diagrammets nedersta 18 v (markerat i diagrammets
högra sida). Sticka tills det är stickat 5 mönstrer förutom 1 v (arb mäter cirka 34 cm). Sticka diagrammets 18:e v, och samtidigt delas
för ärmhålen så här: Sticka 46 (55) 64 m, maska av 18 m, sticka 90 (108) 126 m, maska av 18 m, sticka 46 (55) 64 m. Låt m vila medan
ärmarna stickas.
Ärmar: Lägg upp 74 (92) 92 m på st 4 med Bonnie (lägg upp ganska löst). Sticka 4 räta
v. Byt till st 4½. Fortsätt sticka påfågelmönster som på bak/framstycke. Obs! Storl. M/L:
Påfågelmönstrets 1:a v stickas så här: * 1 rm, sticka (omslag, 1 rm) 3 gånger, sticka 2 rm
tillsammans 6 gånger, omslag, 1 rm, omslag, 1 rm, omslag *. Upprepa från * till * v ut,
sluta med 2 rm. Fortsätt sticka mönster med denna indelning.
Alla storl.: Sticka till det är stickat 5 mönster förutom 2 v, dvs sluta med diagrammets
16:e v (2 v innan ett helt mönster är stickat). Sticka diagrammets v 17 och 18, och maska av 10 m i början på varje v = 54 (72) 72 m. Låt m vila och sticka en likadan ärm till

slut her
str. S/M

bærestykke

Ok: Sätt delarna på rundst 4½ med ärmarna över ärmhålen på bak/framstycke = 290
(362) 398 m. Fortsått sticka påfågelmönster på alla m. Sticka den översta delen på
diagrammet (markerat med ok i diagrammets högra sida), och fortsätt sticka ”ränder”
som hittills (= som markerats i diagrammets nedersta del). Det blir automatiskt mindre
m efterhand som oket stickas. När diagrammet är stickat är det 162 (182) 200 m. Byt
till rundst 4 och sticka 6 räta v med Bonnie, och på 1:a v minskas jämnt fördelat till
cirka 156 (166) 176 m. Minska mest utmed varje axel. Maska av med rm på nästa v. OBS!
Om du önskar halsringningen mindre vid, kan du minska ﬂer m på 1:a v, maska av lite
stramare eller sticka halskanten på rundst 3½. Halsringningens form kan ändras mycket
beroende på hur du stickar halskanten, prova gärna tröjan på, innan du fäster ändarna.
Montering: Sy ihop ärmarna, och sy ihop under ärmarna. Plocka upp m med st 4 och
Bonnie utmed vänster framkant (plocka upp cirka 3 m utmed 4 v på höjden). Sticka 5
räta v. Maska av med rm. Plocka upp och sticka höger framkant på samma sätt, men
med 5 knapphål på 2:a v. Knapphål: Maska av 2 m, lägg på nästa v upp nya m över
de avmaskade. Det översta och nedersta knapphålet stickas cirka 3 m från kanten, de
övriga med jämna mellanrum däremellan. Sy i knapparna.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe
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