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Tvärstickad pullover med resår mitt fram och bak
Storlek:

(S)

M

(L)

XL

Bröstvidd:
Hel längd:

(84)
(59)

92
60

(100)
(61)

108 cm
62 cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Bella
(4)
4

(5)

5 nyst. khaki

Stickor:

Rundst. 5 mm (40 cm). Rundst. 6 mm (40 och 80 cm).

Masktäthet:

13 m slätstickning = 10 cm på bredden med st. 6.

Stickas på tvären från vänster ärmkant till höger ärmkant. Stickas fram och tillbaka på rundst.
Lägg upp (34) 34 (38) 38 m på st. 5 och sticka resår 1:a v (avig-s): 2 am, sticka (2 rm, 2 am) v ut. Sticka totalt 15 cm resår
som m visar. Byt till st. 6 och fortsätt sticka slätstickning, och på 1:a v minskas jämnt fördelar till (30) 31 (34) 34 m. Öka 1
m i var sida, innanför yttersta m, när arb mäter (20) 17 (16) 20 cm och därefter med (3) 3 (3) 2 cm:s mellanrum totalt (9)
10 (10) 11 gånger = (48) 51 (54) 56 m. När arb mäter (46) 45 (44) 43 cm, läggs 53 m löst upp i var sida till sidsöm = (154)
157 (160) 162 m. Sticka (14) 16 (18) 20 cm rakt upp i slätstickning. Nu delas för halsringningen, från rät-s så här: Sticka
(75) 75 (75) 79 rm (= bakstycket), maska av (4) 7 (10) 4 m, sticka (75) 75 (75) 79 m (= framstycke).
Sicka först framstycket: Fortsätt sticka resår (2 rm, 2 am). Upp mot halsen skall det vara 1 kant-m + 2 m slätstickning.
Nertill skall det vara 2 m slätstickning. Maska samtidigt av i början på varje v vid halssidan med 2 m 2 gånger. Sticka
totalt 14 cm resår (lite stramt) med denna indelning, men när det återstår 4 v av att resåren måler 14 cm, läggs 2 m upp
vid halssidan på vartannat v 2 gånger = igen (75) 75 (75 ) 79 m. Låt m vila medan det stickas 14 cm rakt upp i resår på
bakstyckets m på sammasätt som på framstycket med 1 kant-m + 2 m slätstickning upp mot halsen, och 2 m
slätstickning nertill. Sätt därefter delarna på samma st lägg upp (4) 7 (10) 4 m mellan delarna = (154) 157 (160) 162 m.
Sticka (14) 16 (18) 20 cm rakt upp i slätstickning. Maska därefter av 53 m löst i var sida = (48) 51 (54) 56 m. Sticka rakt
upp i slätstickning, men när det är stickat (2) 1 (1) 3 cm, minskas 1 m i var sida (1 m från kanten). Minska på detta sätt
med (3) 3 (3) 2 cm:s mellanrum totalt (9) 10 (10) 11 gånger = (30) 31 (34) 34 m. Byt till st. 5 och sticka 15 cm resår, och
på 1:a v ökas jämnt fördelat till (34) 34 (38) 38 m. Maska av i resår.
Montering: Sy ärm- och sidsömmar. Plocka upp med den lilla rundst. 5 cirka (76) 80 (84) 80 m utmed halsringningen
(m-antalet delbart med 4). Sticka runt i resår. När resåren mäter 8 cm byt till den lilla rundst. 6. Sticka resår till rullkragen
mäter cirka 18 cm. Maska av löst i resår.
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