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TOP MED HÅL-EFFEKT PÅ AXLARNA
Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Bröstvidd:
Hel längd, ca.:

85
60

(95)
(62)

104
64

(114) cm
(66) cm

Garn:
Garnåtgång:

Silja by Permin fg 881206/blå
4
(4)
5
(6)

Stickor:

Rundst. (60 och 80 cm) 3,5 mm.

Masktäthet:

21 m slätstickning på bredden = 10 cm med st. 3,5.
Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

nyst.

Bak/framstycke: Lägg upp 180 (200) 220 (240) m på rundst. 3½ och sticka 5 v rätstickning (1 rätt v och ett avigt v). Fortsätt i
slätstickning. Markera ”sid” maskan i var sida och minska en m på var sida om ”sid” maskan, när arbetet mäter 15 och 20 cm och öka igen
när arbetet mäter 25 & 30 cm.
Sticka rakt upp till arbetet mäter ca. 34 (35) 35 (35) cm. Maska därefter av 11 (13) 15 (17) m för ärmhålen i var sida. Fortsätt med oket.
Bak/framstycke: Sticka bakstyckets m in på rundst och lägg upp 42 (42) 42 (42) m över de avmaskade m till ärm. Sätt in framstycket
och lägg upp till ännu en ärm = totalt 242 (258) 274 (290) m. Markera delarna. Sticka 8 v där det stickas räta över de nya ärmmaskorna,
men resten av m stickas i slätstickning.
Sticka därefter mönster över ärmarnas maskor så här:
Varv 1: 1 rm * 4 rm, 2 omslag, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över *. Upprepa från * till * 6 gånger, och sluta med 5 rm. Sticka
slätstickning till nästa ärmmarkering, 5 rm * 2 rm tills, 2 omslag, 4 rm * 1 rm. Upprepa från * till * 6 gånger.
Varv 2: Sticka rm över alla m, men låt det ena omslaget falla av.
Dessa två v. bildar mönster.
Förskjut mönstret med en m på varannat v. På den första ärmen mot vänster och på den andra ärmen mot höger. När det är m till det,
påbörjas ett nytt hålvarv, som förskjuts igen.
SAMTIDIGT:
Sticka minskningar vid markeringarna på bak och framstycket så här: (börja på bakstycket i höger sida) 2 rm, lyft 1 m rät, 1 rm, drag
den lyfta m över, *sticka till 4 m före nästa markering (på bakstyckets vänstra sida), 2 rm tills, 2 rm*. Samma minskning stickas vid
framstyckets markeringar.
Minska för raglan på vartannat v 26 (28) 30 (32) gånger = 138 (146) 154 (162) m.
Sticka därefter 6 v rätstickning, där det på 1:a v, minskas genom att sticka ca * 2 rm tills, 7 rm * v runt,
Maska av lite stramt. Obs! Halsen kan justeras lite allt efter hur stramt det avmaskas. Fäst alla lösa trådar.

