Bonnie

3½-4½ 4 n. S-XL

by Permin

891005

01

Danmark/Export CARL J PERMIN A/S
Tel: +45 36721200 • permin@permin.dk

Sverige CARL PERMIN
Norge CARL PERMIN A/S
Deutschland CARL J PERMIN GmbH
Tel: 033 127710 • sverige@permin.dk Tel: 23163530 • norge@permin.dk Tel: 0461 4902054 • permin@permin.dk

www.permin.dk

KOFTA MED HÅLMÖNSTER OCH RÄNDER
Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Bröstvidd:
Hel längd:

86
55

(94)
(56)

101
57

(108)
(58)

cm
cm

Garn:
Garnåtgång:

Permin Bonnie
4
(5)
5

(5)

nyst. vit fg. 1

Stickor:

Jumperst 3½ och 4½ mm, rundst (80 cm) 3½ mm.

Stickfasthet:

20 m mönster på bredden = 10 cm med st 4½.
Det är viktigt att hålla masktätheten för att
uppnå det riktiga resultatet.

axlar på varje v från ärmhålssidan med 6,7,7 (7,7,7) 7,8,8 (8,9,9) m. Låt de
resterande 35 (37) 39 (39) m vila till halsringningen.

Lång-m (2 v): Varv 1 (avig-s): 1 rm, * 2 omslag, 1 rm *. Upprepa från * till *
v ut. Varv 2: Rm, men låt samtidigt omslagen glida av stickan.
Mönster A: * lång-m (= 2 v), 10 v rm *. Upprepa från * till *.
Mönster B: * lång-m (= 2 v), 8 v rm *. Upprepa från * till *.
Mönster C: * lång-m (= 2 v), 6 v rm *. Upprepa från * till *.
Mönster D: * lång-m (= 2 v), 4 v rm *. Upprepa från * till *.
Bakstycke: Lägg upp 89 (95) 103 (111) m på st 4½ och sticka 9 v rm.
Sticka ränder och minsk-/ökningar som beskrivs härunder:
Ränder: Sticka varje mönster till den uppgivna längden, men sluta alltid
precis innan de långa-m. Sticka Mönster A tills arb mäter 12 cm, derefter
mönster B tills arb mäter 23 cm, så mönster C tills arb mäter 34 cm. Sticka
färdigt i mönster D.
Minsk- och ökningar: Minska 1 m i var sida (1 m från kanten) när arb
mäter 5 cm och därefter med 3 cm:s mellanrum totalt 4 gånger = 81 (87)
95 (103) m. När arb mäter 19 (19) 20 (20) cm, ökas 1 m i var sida (1 m från
kanten). Upprepa dessa ökningar med 4 cm:s mellanrum totalt 4 gånger
= 89 (95) 103 (111) m. När arb mäter 36 cm avmaskas för ärmhålen i var
sida, på vartannat v, med 3,2,1,1 (3,2,1,1,1) 3,2,2,1,1 (3,2,2,1,1,1) m = 75
(79) 85 (91) m. När ärmhålen mäter 18 (19) 20 (21) cm avmaskas för sneda

Vänster framstycke: Lägg upp 47 (50) 54 (58) m på st 4½ och sticka 9
räta v. Fortsätt sticka ränder som på bakstycket och minska och senare
öka som på bakstycket, men bara i sidan. Maska av för ärmhålet vid
samma höjd som på bakstycket, men 2 (2) 1 (1) cm innan ärmhålet börjar
minskningarna för V-ringningen i motsatta sidan. Minska från rät-s så
här: Sticka tills det återstår 3 m, lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över, 1
rm. Minska på detta sätt på vartannat varv totalt 20 (21) 22 (22) gånger.
Maska av för axeln vid samma höjd som på bakstycket.
Höger framstycke: Stickas som vänster, men spegelvänt. Minskningarna
för halsringningen stickas från rät-s så här: 1 rm, 2 rm tillsammans, sticka
v ut.
Ärmar: Lägg upp 60 (62) 64 (66) m på st 4½ och sticka 9 räta v. Fortsätt
sticka ränder och ökningar som beskrivs härunder.
Ränder: Sticka Mönster A tills arb mäter 10 cm, därefter mönster B tills arb
mäter 19 cm, så mönster C tills arb mäter 28 cm. Sticka färdigt i mönster
D.
Ökningar: Öka 1 m i var sida när arb mäter 6 cm och därefter med 6
(6) 5 (4) cm:s mellanrum totalt 3 (4) 5 (6) gånger = 66 (70) 74 (78) m.
Sticka tills ärmen mäter 30 cm (sluta på samma ställe i mönstret som på
bakstycket). Maska nu av för ärmkupan i var sida, på vartannat v, med 3,2
m, och därefter med 1 m 7 (8) 8 (9) gånger. Maska till slut av med 2 m 3
(3) 4 (5) gånger och med 3 m 3 gånger. Maska av de resterande 12 (14) 14
(12) m på en gång. Sticka en likadan ärm till.
Montering: Sy ärm- och sidsömmarna. Sy i ärmarna. Plocka med rundst
3½ upp m utmed framkanterna och halsringningen (inkl de vilande m i
nacken). Utmed framstyckena plockas cirka 1 m upp utmed 2 v och 2 m
utmed de långa m. Sticka 3 v resår (1 rm, 1 am). Maska av i resår – se till
att inte strama åt avmaskningen; maska evt av med en tjockare sticka.
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