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TILDA, 50% bomull, 50% akryl
Storlek:
Garnåtgång jacka:
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Jacka med sjalkrage
TILDA, 50% bomull, 50% akryl		
1369
Storlek:
Plaggets mått:
Övervidd:
Hel längd:
Garnåtgång:
Stickor:
Virknål:
Tillbehör:

3

(6) 		 9 mån (1)

2 		 (4) 		 år

48 (52) 54
(58) 62
26 (28) 30
(32) 35
3 (3) 4		
(4) 5
1 (1) 1		
(1) 1
Svarta Fåret 2½ och 3 mm
Svarta Fåret 2½ mm
3 (3) 3 (4) 4 (4) knappar

(66)
(39)
(6)		
(1)

cm
cm
n.fg 1 (natur 05)
n.fg 2 (nougat 549)

Masktäthet: 26 m och 40 v ytmönster på st 3 = 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.
Slätstickning = sticka rät från räts och avigt från avigs.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= km).
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.
Ytmönster:
V 1, (räts): rät.
V 2: 1 km, 1 rm X 1 am, 1 rm X. Upprepa från X – X och sluta v med 1 km.
Upprepa dessa 2 v.
Färgparti i 12 varv:
V 1, (räts): rät med fg 2.
V 2: avigt med fg 2 innanför 1 km i var sida.
V 3: 1 km med fg 1, X 1 rm med fg 2, 1 rm med fg 1, X. Upprepa från X – X och sluta v med 1 rm med fg 2, 1
km med fg 1.
Sticka sedan 6 v slätst med fg 1 (1:a v avigt = avigs). Därefter stickas 1 rät v från avigs med fg 1 (utmed detta v
virkas senare från räts 1 picotv med fg 2). Sticka därefter 1 rät v och 1 avigt v med fg 1.
Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!
JACKA
Bakstycket: Lägg upp 65 (69) 73 (77) 83 (89) m med fg 1 på st 2½ och sticka 2 (2) 2 (4) 4 (4) v rätst (alla v rät)
1:a v = räts. Byt till st 3 och sticka enl följ: 4 (4) 4 (6) 6 (6) v ytmönster, sedan färgparti i 12 v. Därefter stickas
ytmönster med fg 1 hela tiden. Vid 16 (17) 18 (20) 21 (23) cm avm vartannat v 2-1 m (alla storlekar) i var sida för
ärmhål. Se till att ytmönstret kommer lika som förut efter avm! Vid 25 (27) 29 (31) 33 (35) cm avm de mittersta
19 (19) 21 (21) 23 (23) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm därefter 2 m på sidan därom. Vid 26 (28)
30 (32) 34 (36) cm avm resterande m för axel. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Höger framstycke: Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. Se till att ytmönster och färgparti i 12 v slutar lika
i sidan och i framkanten som vänster framstycke! Minskn vid V-ringningen görs här med 2 m tills rät bakifrån.
Ärmar: Lägg upp 35 (37) 39 (41) 43 (45) m med fg 1 på st 2½ och sticka 2 (2) 2 (4) 4 (4) v rätst (alla v rät) 1:a v
= räts. Byt till st 3 och sticka ytmönster. Vid ca 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa
denna ökning med ca 1½ (1½) 1½ (1½) 1½ (2) cm mellanrum tills det finns 51 (57) 63 (63) 69 (69) m på stickan.
Se till att ytmönstret kommer lika som förut efter varje ökn! Lägg ökn tätare mot slutet om så behövs! OBS! Vid
ca 12 (14) 16 (18) 21 (25) cm stickas färgparti i 12 v. Fortsätt sticka med fg 1 och avm med början på nästa v 2-1
m (alla storlekar) i var sida för ärmhål. Därefter avm samtliga m rät ej för fast.
MONTERING
½ sjalkrage och vänster framkant: Sy vänster axelsöm. Sätt en trådmarkering på nacken mitt bak! Plocka upp
ett ojämnt antal m med fg 1 på st 2½ från räts, innanför 1 m, med början mitt bak på nacken, fortsätt utmed
V-ringningen och därefter utmed den raka framkanten på vänster framstycke. Sticka resår 1 am, 1 rm innanför
1 kantm i var sida. Från och med 2:a v stickas vändningar för att få sjalkragen högre bak. Sticka resår fram till
axelsömmen, vänd, sticka tillbaka. Nästa v: sticka 6 m mer efter axelsömmen, vänd, sticka tillbaka. Nästa v:
sticka 12 m mer efter axelsömmen, vänd, sticka tillbaka. Fortsätt så med 6 m mer från axelsömmen räknat (=
18 m, 24 m o.s.v). När totalt 7 (7) 8 (8) 8 (9) vändn är gjorda (inkl. 1:a vändningen vid axelsömmen) avslutas
vändningarna. Sticka därefter resår över alla m i 7 (7) 7 (9) 9 (9) v. Maska av i resår lagom fast. Markera för 3
(3) 3 (4) 4 (4) knappar mitt på framkanten. Den nedersta ca 5 cm från nederkanten, den översta ca 2 cm nedanför
1:a minskn för V-ringningen och de övriga med jämna mellanrum däremellan. ½ sjalkrage och höger framkant:
Sy höger axelsöm. Stickas lika som vänster men åt motsatt håll och med 3 (3) 3 (4) 4 (4) knapphål mitt på
framkanten, placering: se vänster framkant. Knapphålen görs genom att maska av 2 m, som åter läggs upp på
nästa v. Stickas jackan till en pojke görs knapphålen på vänster framkant! Sy fint ihop kragen mitt bak, använd
kantm till sömsmån.
Picotvarv: 1 sm i 1:a m X 3 lm 1 fm i 1:a lm, hoppa över 2 m, 1 sm i nästa m X upprepa från X – X och sluta
med 1 sm i sista m.
Virka 1 picotv enl. ovan med virknål 2½ och fg 2 från avigs utmed ärmarnas nederkanter (ärmkanterna viks utåt).
Virka därefter 1 picotv enl. ovan med virknål 2½ och fg 2 utmed det räta varvet vid ärmens ärmhål. Håll arbetet
med ärmhålet mot dig när du virkar, picoterna ska lägga sig neråt! Virka lika på den andra ärmen. Virka likadant
utmed de räta varven vid nederkanterna på bak- och framstyckena. Håll arbetet med plaggets övre del mot dig
när du virkar, picoterna ska lägga sig neråt! Sy i ärmarna. Sy sid- och ärmsömmar. Vik ärmkanterna utåt (sy ihop
ärmarna med mycket lite sömsmån nertill). Sy i knappar. Spänn ut delarna efter angivna mått, täck med fuktig
duk och låt torka.
TIPS: Man kan också sticka kragen och kanterna utan söm mitt bak på kragen. Sticka då fram och tillbaka på
rundsticka. Börja plocka m från räts utmed höger framstycke och sluta nedtill på vänster framstycke. Sticka som
ovan.
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Vänster framstycke: Lägg upp 31 (33) 35 (37) 39 (43) m med fg 1 på st 2½ och sticka 2 (2) 2 (4) 4 (4) v rätst (alla
v rät) 1:a v = räts. Byt till st 3 och sticka exakt lika som bak. OBS! Vid 15 (17) 18 (20) 21 (22) cm minskas 1 m för
V-ringning. Minskn görs från räts och genom att sticka 2 m tills rätt innanför kantm. Upprepa denna minskning
vart 4:e v tills det återstår 18 (20) 21 (23) 25 (28) m på st. OBS! Maska av för ärmhål vid samma mått och lika
som bak, på vissa storlekar görs detta på samma gång som 1:a minskn för V:et! När arb mäter 26 (28) 30 (32) 34
(36) cm avm resterande m för axel.
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