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BOLERO MED HÅLMÖNSTER
Storlek:

(S)

M/L

(L/XL)

Bröstvidd:
Hel längd, cirka:

(80)
(36)

92
37

(104) cm
(38) cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Scarlet Print fg. 6
(3) 3 (4) nyst.

Tillbehör:

1 knapp

Stickor:

Rundst (80 cm) 3 och 3½ mm.

Stickfasthet:

20 m hålmönster på st 3½ = 10 cm på bredden

Obs! Att Scarlet Print har en slumpmässig rapport av ränder, på så sätt att färgerna och ränderna visar sig olika från nystan till
nystan och allt efter vilket arbete och storlek som stickas.
Bak/framstyckena: Lägg upp (117) 141 (165) m på rundst 3½ och sticka 1 avigt v. Fortsätt sticka hålmönster efter diagrammet.
Yttersta m i var sida är kantm och stickas rät på alla v. Kantm är inte med i diagrammet och hålls utanför mönstret. Lägg samtidigt
upp 3 m i slutet på de nästa 6 v (= 9 nya m i var sida). Öka därefter 1 m i var sida på vartannat v (innanför kantm) 9 gånger. De nya m
stickas med i mönstret efterhand som dom uppstår (kom ihåg att omslag och minskning hör ihop, så om det inte är tillräckligt med
m för minskningar i mönstret, stickas m bara i slätstickning, och omslaget utesluts också). Efter alla ökningar är det (153) 177 (201) m.
När arb mäter 11 cm, delas för ärmhålen från rät-s så här: Sticka (35) 41 (47) m (= höger framstycke), maska av 5 m, sticka (73) 85 (97) m
(= bakstycke), maska av 5 m, sticka (35) 41 (47) m v ut (= vänster framstycke). Låt m vila medan ärmarna stickas.
Ärmar: Lägg upp (86) 90 (94) m på st 3 och sticka resår. Första v är från avig-s och stickas: 2 am, sticka (2 rm, 2 am) v ut. Fortsätt sticka
resår som m visar tills resåren mäter 3 cm. På sista v av resåren minskas jämnt fördelat till (75) 81 (87) m. Byt till st 3½ och fortsätt
sticka mönster efter diagrammet (kom ihåg kantm). När arb mäter ca: 7 cm (sluta med samma mönster-v som på bak/framstyckena),
avmaskas 4 m i var sida. Se till att mönstret i sidorna på ärmen är likadant som i sidorna på bak/framstyckena (dvs vid sidan, när det är
avmaskat 5 m för ärmhål). Låt de resterande (67) 73 (79) m vila och sticka en likadan ärm till.
Raglan: Sätt delarna på rundst 3½ och fortsätt sticka mönster, och på första v stickas 2 m tillsammans på varje del = märk-m. Det är nu
(273) 309 (345) m på st. Minska för raglan som beskrivs härunder, men kom ihåg att omslag och minskning hör ihop (som beskrivits på
bak/framstyckena). Sticka mönster så långt ut mot raglanminskningarna som möjligt, så det inte blir för många släta maskor.
Minska för raglan från rät-s så här: Sticka till 2 m innan första märk-m, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, sticka märk-m rät, 2 rm
tillsammans. Minska på samma sätt omkring de 3 övriga märk-m. Minska på detta sätt på vartannat v totalt (6) 10 (14) gånger, och
därefter på vart 4:e v (7) 6 (5) gånger. Samtidigt, börjar halsringningen på framstyckena när det är stickat 2 cm efter att m satts på
rundst: Låt de yttersta 12 m i var sida vila till halsringningen. Maska därefter av 2 m i början på de nästa (4) 6 (6) v. Minska därefter 1 m
i var sida på vart 4:e v på resten av arb. Sticka tills alla raglanminskningarna är gjorda. Låt m vila.
Montering: Plocka med rundst 3 upp m utmed kanterna på bak/framstyckena (dvs nertill och utmed framkanterna). Plocka upp ca:
25 m på 10 cm. Utmed uppläggningskanten plockas ca. 5 m upp utmed 4 mönstermaskor, och utmed framkanten plockas ca: 1 m upp
i varje mönster-v. Maskantalet skall vara delbart med 4. Sticka fram och tillbaka i resår. Första v är från avig-s och stickas: Kantm rät, 2
am, sticka (2 rm, 2 am) v ut, sluta med kantm rät. Fortsätt sticka resår som m visar (kantm stickas rät på alla v). Sticka 3 cm resår. Maska
av i resår. Sy ihop ärmarna. Sy ihop under ärmarna. Sticka med rundst 3 på de vilande m och plocka upp m utmed halsringningen
fram i var sida (inkl överst på resår-framkanterna), totalt ca: (206) 218 (226) m. Maskantalet skall vara delbart med 4 + 2. Sticka fram och
tillbaka i resår (2 rm, 2 am). Första v är från avig-s och stickas: 2 am, sticka (2 rm, 2 am) v ut. När resåren mäter 1 cm stickas ett knapphål
i höger sida, 3 m från kanten: Maska av 3 m. Lägg på nästa v upp nya m över de avmaskade. Maska av i resår när resåren mäter 3 cm. Sy
i knappen.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe
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