2653

Chris, 77% akryl, 11% ull, 10% polyester,
2% metall
Storlek:
S (M) L (XL) XXL
Garnåtgång: 2 (3) 3 (3) 4 n.fg 01

Långväst
CHRIS, 77% akryl, 11% ull, 10% polyester, 2% metall
2653
Storlek:
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång:

S		
94		
70		
2		

(M)
(102)
(72)
(3)

L			
110
74		
3			

(XL)
(118)
(76)
(3)		

Rundsticka:

Svarta Fåret 10 mm, 80 cm

XXL
126 cm
78
cm
4
n.fg 01 (gråmelerad )

Masktäthet: 10 m och 16 v slätstickning på st 10 = 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.
Den yttersta m i var sida stickas rät alla = kantm.
VÄST
Bak- och framstycken upp till ärmhålet: Lägg upp 109 (117) 125 (133) 141 m på rundst 10. Sticka fram och tillbaka på stickan.
Sticka resår enl följ: 1 kantm, X 1 am, 1 rm, upprepa från X, 1 am, 1 kantm (lyft sista m med garnet framför arb) = avigs. Sticka rm
på rm och am på am och sticka kantm enl följ: lyft sista m på alla v med garnet framför arb. Sticka första m på alla v rät och i bakre
maskbågen. Sticka resår i 12 cm. Minska på sista resårv från avigs 9 m jämnt fördelat innanför 11 m i var sida = 100 (108) 116 (124)
132 m. Sticka därefter slätst innanför 11 m i var sida som även fortsättningsvis stickas i resår (inkl kantm i var sida som stickas som
förut = framkanter). Sticka tills hela arb mäter 50 (51) 52 (53) 54 cm. Sätt en markering i var sida med 46 (50) 54 (58) 62 m för
bakstycket och 27 (29) 31 (33) 35 m för varje framstycke. Sätt framstyckenas m på var sin tråd och sticka bakstycket först (sticka först
fram till bakstyckets m och sätt därefter höger framstyckes m på en tråd).
Bakstycket: Maska av 2 m i var sida för ärmhål = 42 (46) 50 (54) 58 m. OBS! Lyft sista m på avigs med garnet framför arv. Sticka
på nästa v från räts enl följ: 1 kantm (sticka rät i bakre maskbågen), 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am (= ärmhålskant), sticka till 5 m återstår
på varvet, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 kantm (lyft kantm med garnet framför arb). Nästa v från avigs stickas enl följ: Sticka 1 kantm
(stickas lika som på framkanterna), 4 m resår, am till 5 m återstår, 4 m resår, 1 kantm. Fortsätt sticka slätst innanför 5 m i var sida.
Öka på nästa v från räts 1 m innanför ärmhålskanternas 5 m genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Sticka 3 v utan
ökningar. Fortsätt öka på detta sätt vart 4:e v ytterl 3 ggr = 50 (54) 58 (62) 66 m. När hela arb mäter ca 67 (69) 71 (73) 75 cm stickas
enl följ från räts: Sätt en markering om de mittersta 16 (18) 18 (18) 20 m. Sticka till markeringen, maska av de markerade m för
nacken, sticka till 6 (6) 7 (8) 8 m återstår på varvet, vänd. Sticka am till avm för nacken. Sticka på näst v från räts 6 (6) 7 (8) 8 m,
vänd. Sticka 5 (6) 6 (6) 7 am. Sticka 1 rätt v över alla axelns 17 (18) 20 (22) 23 m. Sticka sista kantm rät. Sätt m på en tråd och ta av
garnet. Sticka lika på höger axel men åt motsatt håll. Börja sticka från avigs från nackens avm.
Vänster framstycke: Fortsätt från räts och maska av 2 m för ärmhålet = 25 (27) 29 (31) 33 m. Öka lika vid ärmhålet och sticka kanten
lika som på bakstycket och fortsätt sticka resår i framkanten som förut. OBS! Samtidigt med sista ärmhålsökningen stickas 2 m ihop
rätt innanför framkanten för storl XXL. Sticka ytterl 3 v för storl (M) L (XL) och XXL och sticka ihop 2 m rätt innanför framkanten =
29 (30) 32 (34) 35 m.
När hela arb mäter ca 67 (69) 71 (73) 75 cm stickas enl följ från avigs (fortsätt sticka framkanten som tidigare): Sticka till 6 (6) 7 (8)
8 m återstår på varvet, vänd. Sticka varvet tillbaka. Nästa varv från avigs: Sticka till 12 m återstår på varvet, vänd och sticka varvet ut.
Sticka på nästa varv alla m, sticka sista kantm rät.
Sticka nu ihop axelmaskorna med bakstyckets enl följ: Sätt m från bakstyckets vänstra axel på en sticka 10, låt stickan peka mot
ärmhålskanten. Ta en extrasticka och sticka ihop första m från varje axel. Sticka även ihop nästa m från varje axel. Dra den första m
över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla axelns 17 (18) 20 (22) 23 m är avm.
Sätt en markering mitt på avmaskningen för nacken. Fortsätt sticka över framkantens 11 m + 1 kantm mot nacken som stickas rät
alla v. Sticka till markeringen. Sätt m på en tråd och ta av garnet.
Höger framstycke: Börja sticka från avigs och maska av 2 m mot ärmhålet. Sticka lika som vänster framstycke men åt motsatt håll.
Sticka ihop framkanternas m mitt bak i nacken, se axlar. Sy fast mot nacken. Fäst alla trådar.

Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se

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

Foto: John Ahlberg
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