901

TILDA, 50% bomull, 50% akryl
Storlek:
Garnåtgång:

S-M
8

(L-XL)		
(9) nystan

				

Herrslipover
TILDA, 50% bomull, 50% akryl
901
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
Stickor:
Rundsticka:

S-M		

(L-XL)		

110		 (124)		cm
66		(68)
cm
7		 (8)		 n.fg 1 (vit 04)
1		 (1)		 n.fg 2 (marin 67)
i TILDA
Svarta Fåret 3 och 3½ mm
Svarta Fåret 3 mm, 60 cm

Masktäthet: 26 m mönsterst 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 storlek och
angiven garnåtgång kan ändras.
SLIPOVER
Bakstycke: Lägg upp 146 (162) m med fg 1 på st 3 och sticka resår 2 rm, 2 am med 1 kantm i var sida, (1:a v
= räts). Sticka resår i 2 v, byt till fg 2 och sticka 1 rätt v från räts och 1 v resår (se till så att rm kommer över
rm och am kommer över am). Byt till fg 1 och sticka 1 rätt v från räts. Sno trådarna om varandra vid färgbyte.
Sticka 3 v resår. Byt till fg 2 och sticka 1 rätt v från räts och 1 v resår. Byt till fg 1 och sticka 1 rätt v från räts
och 5 v resår. OBS! Öka 1 m i var sida på sista resårv för storl (L-XL) = 146 (164) m. Byt till st 3½ och sticka
mönster enl diagram med 1 kantm i var sida (som ej ingår i diagrammet) tills arb mäter ca 40 (40) cm (avsluta
med v 18 i diagrammet). Sticka därefter slätst (resten av arb) samt avm för ärmhål i var sida vartannat v 5-4-32-2 m = 114 (132) m. När arb mäter 64 (66) cm avm de mittersta 48 (52) m för nacken och var sida stickas för
sig. Avm ytterl 3-2 m mot nacken vartannat v = 28 (35) m kvar för axeln som avm när arb mäter 66 (68) cm.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter ca 40 (40) cm (sluta lika som bakstycket).
Avm för ärmhål lika som bakstycket och samtidigt med den 1:a ärmhålsavm delas arb för V-ringningen (från
räts) enl följ: Vänster sida, sticka till mitten av framstycket, vänd och sticka det aviga v tillbaka. På nästa v från
räts stickas tills 3 m återstår innan delningen, 2 rm tills, 1 rm (kantm). Fortsätt att minska på detta sätt från räts
vartannat v 15 (16) ggr och därefter vart 4:e v tills det återstår 28 (35) m. När arb mäter 66 (68) cm avm axelns
m. Sticka höger sida lika men åt motsatt håll och gör minskningarna från räts enl följ: Sticka 1 kantm, lyft 1 m,
1 rm, drag den lyfta m över, sticka v ut.
MONTERING
Sy axelsömmarna. Halsringning: Börja plocka upp m nedtill i V:et på höger framstycke från räts med fg 1
på rundst 3. Plocka 1 m i varje v och m men hoppa över ca var 5:e m, ned till V:et på vänster framstycke.
Maskantalet ska vara delbart med 4. Sticka fram och tillbaka resår enl följ: 1 kantm X 2 am, 2 rm X, upprepa X
– X och sluta med 2 am, 1 kantm (= avigs). Byt till fg 2 och sticka 1 rätt v från räts och 1 v resår (se till att rm
kommer över rm och am över am). Byt till fg 1 och sticka 1 rätt v och 1 v resår. Byt till fg 2 och sticka 1 rätt v
och 1 v resår. Byt till fg 1 och sticka 1 rätt v och 2 v resår. Maska av ej för fast i resår från avigs.
Ärmhålskanter: Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 5:e v på st 3 från räts. Maskantalet ska vara
delbart med 4 + 2 kantm. Sticka resår lika som runt V-ringningen med 1 kantm i var sida. Maska av i resår ej
för fast.
Sy sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån. Lägg halskanten omlott i V:et med vänster
sida överst och sy räta mot räta mot framstycket. Sy fast höger kant under. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga
dukar och låt torka.
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Diagram som visar alla varv

Upprepa

Upprepa

Sluta här

= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs
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Börja här

