2661

Strong, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
Storlek:
2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
Garnåtgång,
Fuskpolo:
3 (3)
4
(4)
4
nystan

Fuskpolo, tumvantar och mössa
STRONG, 40% alpacka, 40% ull, 20% polyamid
2661
FUSKPOLO
Storlek:
Garnåtgång:
Stickor:		
Rundsticka:

2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
3 (3) 4
(4)
4 nystan
Svarta Fåret 4 och 4½ mm
Svarta Fåret 4 mm, 40 cm

Stickfasthet: 20 m slätstickning på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera stickfastheten 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.
Kantm (kantmaska): Lyft sista m på varje v med garnet framför arb. Sticka första m på varje v rät i bakre
maskbågen.
Bakstycke: Lägg på st 4 upp 51 (57) 63 (69) 75 m och sticka resår enl följ: km, 1 am X 1 rm, 1 am X, upprepa
X – X, 1 km, 1:a v = avigs. Sticka 3 (3) 5 (5) 5 v. Byt till st 4½ och sticka slätst utom på de yttersta 5 m som
stickas i resår med km som förut. När arb mäter 11 (12) 13 (14) 15 cm sätts de mittersta 23 (27) 31 (35) 39 m på
en tråd och var sida stickas för sig. Maska av 2 m mot halsen. När arb mäter 15 (16) 17 (18) 19 cm sätts axelns
12 (13) 14 (15) 16 m på en tråd. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och lika som bakstycket. När arb mäter 14 (15) 16 (17) 18 cm sätts de mittersta 15 (17)
19 (21) 23 m på en tråd och var sida stickas för sig. Maska av mot halsen vartannat v 3-2-1 (3-2-2) 4-2-2 (4-32) 4-3-2-1 m = 12 (13) 14 (15) 16 m kvar för axeln som sätts på en tråd när arb mäter 20 (22) 24 (25) 26 cm.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Montering: Sticka ihop axlarna enl följ: Sätt m från bakstyckets och framstyckets vänstra axel på var sin sticka.
Lägg räta mot räta. Ta en extrasticka och sticka ihop den första m från varje stycke. Sticka även ihop nästa m
från varje stycke. Dra den första m över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och avm tills alla m är
avm. Avm lika på höger axel.
Polokrage: Plocka upp ca 92 (100) 108 (116) 124 m (delbart med 4) på rundst 4 och sticka resår 2 rm, 2 am i 12
(14) 16 (18) 20 cm. Maska av löst i resår. Fäst alla trådar.
VANTAR
Storlek:
Garnåtgång:
Strumpstickor:

2-4 (6-8) 10-12 år (dam) herr
2 (2)
2
(3) 3 nystan
Svarta Fåret 4 och 4½ mm

Stickfasthet: 20 m slätstickning på st 4½ = 10 cm. OBS! Kontrollera stickfastheten 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.
Lägg på strumpst 4 upp 32 (36) 40 (42) 46 m och fördela dem på 4 stickor enl följ: På 1:a och 3:e stickan 8
(9) 10 (11) 12 m, på 2:a och 4:e stickan 8 (9) 10 (10) 11 m. Sticka runt i resår 1 rm 1 am tills arb mäter 6 (7) 7
(8) 8 cm. Byt till st 4½ och sticka slätst (alla v räta). När slätst mäter 1 (1) 1 (1½) 1½ cm ökas för tumkilen enl
följ: Sticka 15 (17) 19 (20) 22 m, öka 1 m i nästa m (= 1 rm i främre, 1 rm i bakre maskb), öka 1 m i nästa m,
sticka 15 (17) 19 (20) 22 m. Sticka 1 v utan ökn. Öka på nästa v: Sticka 15 (17) 19 (20) 22 m, öka 1 m i nästa
m, sticka 2 m, öka 1 m i nästa m, sticka 15 (17) 19 (20) 22 m. Fortsätt på detta sätt att öka 2 m vartannat v tills
tumkilen har 10 (12) 14 (14) 16 m. Sätt tumkilens m på en tråd. Lägg upp 2 nya m vid tumgreppet och fortsätt
sticka handens m tills slätst mäter 9 (11) 13 (14) 16 cm. Minska nu enl följ: Sticka 1 m, 2 m tills, 10 (12) 14
(15) 17 m, 1 öhpt (= lyft 1 m 1 rm, drag den lyfta m över), 2 m, 2 m tills, 10 (12) 14 (15) 17 m, 1 öhpt, 1 m.

Sticka 1 v utan minskn. Minska på nästa v: Sticka 1 m, 2 m tills, 8 (10) 12 (13) 15 m, 1 öhpt, 2 m, 2 m tills,
8 (10) 12 (13) 15 m, 1 öhpt, 1 m. Fortsätt att minska på detta sätt tills totalt 5 (6) 7 (7) 8 minskningsvarv är
gjorda. Ta av garnet, träd genom de återst m och fäst.
Tummen: Sätt tumkilens m på st 4½. Plocka upp 2 m vid tumgreppet och sticka runt i slätst (alla v räta) i 3 (3½)
4½ (5) 6 cm. Sticka m 2 och 2 tills på nästa v. Tag av garnet, träd genom de återst m och fäst. Sticka den andra
vanten lika.
MÖSSA
Storlek:
Garnåtgång:
Rundsticka:
Strumpstickor:

2-4
1

(6-8)
(1)

10-12 år
(dam) herr
1		 (2)
2

nystan

Svarta Fåret 3½ och 4 mm, 40 cm
Svarta Fåret 4 mm

Masktäthet: 20 m slätstickning på st 4 = 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.
MÖSSA
Lägg upp 88 (96) 104 (112) 120 m på rundst 3½ och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 7 (8) 9 (10) 11 cm. Byt till
rundst 4 och sticka slätst (alla v räta). Reglera maskantalet på första slätst varvet till 90 (100) 110 (115) 120 m.
Sticka slätst i 14 (16) 18 (20) 22 cm. Minska för kullen på nästa v enl följ: X 2 m tills, 3 rm X. Upprepa X – X
= 72 (80) 88 (92) 96 m. Sticka 1 v utan minskningar. Minska på nästa v enl följ: X 2 m tills, 2 rm X. Upprepa X
– X = 54 (60) 66 (69) 72 m. OBS! Byt till strumpst när maskantalet inte räcker för rundstickan. Sticka 1 v utan
minskningar. Minska på nästa v enl följ: X 2 rm tills, 1 rm X. Upprepa X – X = 36 (40) 44 (46 (48) m. Sticka 1
v utan minskningar och sticka på nästa v ihop m 2 och 2 = 18 (20) 22 (23) 24 m. Ta av garnet och trä genom m.
Snörp ihop och fäst.
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