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Damkofta med ¾ ärm
CECILIA, 53% bomull, 33% viskos, 14% lin
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3½ och 4 mm
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6 knappar
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Masktäthet: 21 m och 29 v mönsterstickning på st 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
angiven garnåtgång kan ändras.
Bak- och framstycke upp till ärmhålen: Lägg upp 189 (201) 213 (225) 237 m på rundst 4. Sticka fram och
tillbaka på stickan. Sticka rätstickning i 4 v, 1:a v = räts. Sticka därefter mönster enl diagrammet. Börja vid pil, upprepa
mönsterrapporten och sluta vid pil. OBS! Den yttersta m i vars sida stickas rät alla v = kantm och ingår ej i diagrammet.
När arb mäter 33 (34) 35 (36) 37 cm sätts en markering i var sida med 95 (101) 107 (113) 119 m för bakstycket och 47
(50) 53 (56) 59 m för varje framstycke. Maska av 8 m under varje ärm (4 m på var sida om varje markering) för ärmhålen
från räts. Sätt framstyckenas m på var sin tråd och sticka bakstycket först.
OBS! Hoptagning och omslag hör ihop för att maskantalet ska stämma. Där ett tecken står ensamt vid minskning stickas
endast slätst.
Bakstycke: Fortsätt sticka enl diagrammet innanför 1 kantm i var sida och minska för ärmhålet i var sida enl följ: Sticka
det aviga v. Sticka på nästa v från räts 1 kantm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade (= 1 öhpt), sticka till 3 m
återstår på v, 2 m tills rätt, 1 kantm. Fortsätt minska på detta sätt vartannat v totalt 8 ggr = 71 (77) 83 (89) 95 m. Fortsätt
sticka rakt upp tills arb mäter 50 (52) 54 (56) 58 cm. Maska av de mittersta 27 (29) 31 (33) 35 m för nacken och sticka
var sida för sig. Avm ytterl 3 m mot nacken = 19 (21) 23 (25) 27 m kvar för axeln som sätts på en tråd när arb mäter 52
(54) 56 (58) 60 cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Vänster framstycke: Fortsätt sticka enl diagrammet innanför 1 kantm i var sida och minska för ärmhålet i ena sidan lika
som på bakstycket (minska i börj av v från räts, gör en öhpt) = 35 (38) 41 (44) 47 m. Fortsätt sticka rakt upp tills arb mäter
38 (40) 42 (44) 46 cm. Maska av 6 (7) 8 (9) 10 m för halsringningen. Avm ytterl mot halsen vartannat v 4-3-2-1 m (alla
storl) = 19 (21) 23 (25) 27 m kvar för axeln som sätts på en tråd vid samma höjd som bakstycket.
Höger framstycke: Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke men åt motsatt håll. Minska för ärmhålet i slutet av
v från räts genom att sticka 2 m tills rätt innanför kantm.
Ärmar: Lägg upp 57 m (alla storl) på st 4 och sticka rätstickning i 4 v, 1:a v = räts. Sticka därefter mönster enl diagrammet
innanför 1 kantm i var sida. Börja vid pil, upprepa mönsterrapporten och sluta vid pil. OBS! När arb mäter 3 cm ökas 1
m i var sida innanför kantm från räts genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Fortsätt öka i var sida med
32 (33) 33 (34) 35 cm avm 4 m i var sida för ärmhål. Fortsätt minska för ärmhålet genom att på nästa v från räts sticka
1 kantm, lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den stickade (= 1 öhpt), sticka till 3 m återstår på v, 2 m tills rätt, 1 kantm.
Fortsätt minska på detta sätt vartannat v totalt 8 ggr. Avm därefter 2 m i var sida 3 ggr och sedan 3 m i var sida 3 ggr =
23 (27) 31 (35) 39 m kvar som avm ej för fast. Sticka den andra ärmen lika.

Montering: Sätt m från vänster bakstycke och vänster framstycke på var sin sticka. Lägg arb 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 maska av tills alla m
är avm. Gör lika på höger axel. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
Halskant: Plocka up ca 124 (130) 136 (142) 148 m på st 3½ runt halsringningen och sticka 4 räta v. Maska av ej
för fast med rm från avigs.
Vänster framkant: Plocka upp 1 m i varje v men hoppa över ca vart 6:e v på st 3½ längs vänster framkant och sticka 4
räta v. Maska av ej för fast. Markera för 6 knappar, den översta mitt för halskanten, den nedersta ca 8 cm från nederkanten
och de övriga med jämna mellanrum.
Höger framkant: Plocka upp och sticka lika som vänster framkant men gör 6 knapphål på det 2:a och 3:e varvet i höjd
med markeringarna. Knapphål = avm 1 m som läggs upp över den avm på nästa v. Maska av lika som vänster framkant.
Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.

Diagrammet visar endast v från rätsida.
v från avigsida stickas avigt.

Upprepa

Upprepa

Teckenförklaring
= rm från rätsida. am från avigsida
= 1 omslag
= 2 rm tills
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