2331

Moshi, 80% ull, 20% alpacka
Garnalternativ: Baby, 70% akryl, 30% polyamid
		 Tilda, 50% bomull, 50% akryl
Tilda Bamboo, 50% bambu, 50% bomull
Tilda Cotton Eco, 100% ekologisk bomull
Storlek:
Garnåtgång:
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Damkofta
MOSHI, 80% ull, 20% alpacka
2331
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
Stickor:
Rundstickor:
Tillbehör:
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n.fg 1 (brunrosa 49)
n.fg 2 (oblekt 05)

Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Svarta Fåret 3 och 3½ mm, 80 cm
8 knappar

Masktäthet: 26 m och 35 v slätstickning på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel
mått och angiven garnåtgång kan ändras.
Läs igenom beskrivningen innan arbetet påbörjas!
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
KOFTA
Bakstycket: Lägg upp 125 (137) 143 (155) m med fg 1 på st 3 och sticka 9 räta v, 1:a v = avigs. Byt till st 3½ och
sticka 2 v slätst. Sticka därefter mönster i slätst enl diagram 1. Fortsätt sticka slätst med fg 1 efter diagrammet.
OBS! Minska 1 m i var sida innanför kantm efter 1 cm genom att sticka 2 m tills rätt. Fortsätt minska på detta
sätt med ca 3 cm:s mellanrum ytterl 5 ggr. Sticka rakt i ca 4 cm. Öka 1 m i var sida innanför kantm genom att ta
tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka på detta sätt med ca 3 cm:s mellanrum ytterl 3 ggr = 121
(133) 139 (151) m. När arb mäter 39 (40) 41 (42) cm avm 6 m (alla storlekar) i var sida för ärmhål. Minska ytterl
1 m i var sida genom att sticka ihop 2 m rätt innanför kantm på v från räts 4 ggr. Sätt rest 101 (113) 119 (131) m
på en tråd.
Vänster framstycke: Lägg upp 59 (65) 71 (77) m med fg 1 på st 3 och sticka 9 räta v, 1:a v = avigs. Byt till st 3½
och sticka 2 v slätst. Sticka därefter mönster i slätst enl diagram 1. Fortsätt sticka slätst med fg 1 efter diagrammet.
Minska och öka i sidan lika som på bakstycket = 57 (63) 69 (75) m. Maska av och minska lika i sidan för ärmhål
och vid samma höjd som bakstycket. Sätt rest 47 (53) 59 (65) m på en tråd.
Höger framstycke: Stickas lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 65 m (alla storl) med fg 1 på st 3 och sticka 9 räta v, 1:a v = avigs. Byt till st 3½ och sticka 2 v
slätst. Sticka därefter mönster i slätst enl diagram 1. OBS! När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm
genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm.
Fortsätt öka på detta sätt med ca 3 (2½) 2½ (2) cm:s mellanrum. Sticka slätst med fg 1 efter diagrammet. Öka tills
det finns 95 (99) 103 (107) m på stickan. Lägg ev ökningarna tätare mot slutet. När arb mäter 43 (44) 45 (46) cm
avm 6 m i var sida för ärmhål. Minska ytterl 1 m i var sida genom att sticka ihop 2 m rätt innanför kantm på v från
räts 4 ggr. Sätt rest 75 (79) 83 (87) m på en tråd. Sticka en likadan ärm till.
Ok: Sätt delarna på rundst 3½, höger framstycke, höger ärm, bakstycket, vänster ärm, vänster framstycke = 345
(377) 403 (435) m. Sticka slätst fram och tillbaka på stickan. Börja v på höger framstycke från räts och minska
jämnt fördelat på 1:a v till 329 (359) 389 (419) m. Sticka ytterl 3 v och sticka därefter mönster enl diagram 2.
OBS! Minska enl markeringarna på sista varvet (varv 18) på diagrammet = 274 (299) 324 (349) m.
Sticka 8 v utan minskningar. Minska på nästa v från räts 40 (49) 58 (67) m jämnt fördelat. Sticka 1 avigt v och
maska därefter av för halsringningen i var sida 6-4-4-3-3-3-2 m. Fortsätt därefter att maska av 1 m mot halsen

i var sida hela tiden. OBS! På det 10:e varvet efter första halsavmaskningen minskas 40 (45) 50 (55) m jämt
fördelat över v. Minska ytterl samma antal m efter ytterl 10 v. Maskantalet minskar i och med halsavmaskningen,
minska jämnt fördelat över de m som finns på varvet. Det finns nu 98 (104) 110 (116) m på stickan.
Sticka ytterl 4 (4) 6 (6) v och fortsätt maska av 1 m i början av varje v. Tag av garnet.
MONTERING
Halskant: Tag rundst 3 och plocka upp 32 (34) 36 (38) m längs höger halskant, sticka m från rundstickan men
minska jämnt fördelat till 62 (64) 66 (68) m, plocka upp 32 (34) 36 (38) m längs vänster halskant = 126 (132) 138
(144) m. Sticka 9 räta v fram och tillbaka. Maska av ej för fast med rm, kanten får ej strama.
Sy ärm- och sidsömmarna. Sy till under ärmarna.
Vänster framkant: Plocka upp ca 144 (148) 152 (156) m på rundst 3 längs framkanten och halskanten (plocka
i var och en av följ 3 m, hoppa över den 4:e m) och sticka 9 räta v. Maska av med rm ej för fast, kanten får ej
strama. Markera för 8 knappar, den översta mitt för halskanten, den nedersta mitt för nederkanten och de övriga
med jämna mellanrum (ca 8-8½ cm mellan varje knapphål).
Höger framkant: Plocka upp lika många m som vänster framkant och sticka lika men gör 8 knapphål på varv 4.
Knapphål: Maska av 2-3 m som läggs upp igen över de avm på nästa v. Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan
fuktiga dukar och låt torka.
Diagram 1
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Diagram 2
Diagrammet visar alla varv.
= slätst m fg 1
= slätst m fg 2
= minska 1 m (diagr 2)

TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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