1594 - Lång kofta i Mayflower Sky.
Storlek:
Bröstvidd:
Längd:
Färg 04, Naturvit, nystan:
Stickor:
Rundstickor (120 cm):
Strumpstickor:
Kvalitet:
Stickfasthet:

S
98
98
10
6

(M)
(108)
(100)
(10)

L
118
102
11

(XL)
(128)
(104)
(11)

XXL
138
106
12

(XXXL)
(148)
(108)
(12)

Mayflower Sky. 41 % Ull, 41 % Alpacka, 18 % Nylon, 120 m pr. 50 gram.
Vågrätt: 16 maskor = 10 cm. Lodrätt: 24 varv = 10 cm.

För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att ni stickar med Knit Pro stickor, som är
professionella arbetsredskap för stickning och virkning.

Det är en god ide att läsa igenom hela mönstret innan stickningen påbörjas, vi rekommenderar även att ni
stickar en provlapp som fuktas och sträckes i sin rätta form.
Alla rätmaskor i ribbkanterna stickas vridet räta på både rät och avigsidan. (De stickas i bakre delen av
rätmaskan)
6: Sticka ihop 2 maskor innanför en kantmaska,
Tillvägagångssätt:
som lyfts av i början av varvet. På vänster
Bakstycke.
framstycke stickas maskorna räta ihop och på
1: Lägg upp 78(86)94(102)110(108) maskor på
höger framstycke stickas de vridet rätt ihop.
stickor nr. 6 och sticka 5 cm ribb. (1 vridet r, 1 a).
Intagningarna görs på varje rätvarv tills det är
Gäller alla storlekar.
samma antal maskor som på bakstyckets axlar.
2: Sticka slätstickning tills hela arbetet mäter
Sticka tills framstycket har samma längd som
96(98)100(102)104(106) cm.
bakstycket och maska av.
3: Maska av för hals på mittersta
7: Sticka ett framstycke till, men spegelvänt.
28(30)32(34)36(38) maskorna. Sticka färdigt var
Ärmar.
sida för sig, maska av mot halssidan 1x2 maskor.
1: Lägg upp 32(34)36(38)40(42) maskor på
Gäller alla storlekar. Maska av resterande maskor
på en gång.
stickor nr. 6 och sticka 26 cm ribb (1 vridet r, 1 a),
4: Sticka den andra sidan spegelvänt.
samtidigt ökas det 1 maska i var sida på vart 6.
varv. Gäller alla storlekar.
Framstycke.
2: Sticka slätstickning och fortsätt ökningarna tills
1: Lägg upp 42(46)50(54)58(62) maskor på
det är 66 maskor. Sticka tills ärmen mäter 50 cm
stickor nr. 6 och sticka ribb som på bakstycket.
eller önskad längd.
2: Sticka slätstickning tills hela arbetet mäter
3: Maska av löst och sticka en ärm till.
39(40)41(42)43(44) cm.
3: Sticka fickan såhär: Sticka 14(16)18(18)20(20)
Montering:
1: Sy fast fickpåsen på framstyckets avigsida.
maskor slätstickning, sticka 24(24)26(26)28(28)
2: Sy axel och ärmsömmarna. Sy i ärmen.
maskor ribb (1 vridet r 1 a), sticka resten av
3: Sy sidsömmarna.
maskorna i slätstickning. Sticka såhär till det är 3
4:Sticka upp med rundst nr. 6 ca.
cm ribb, maska av ribbmaskorna i ribb.
Framstyckets och sidans maskor sätts i vila.
260(260)270(270)280(280) maskor i framkanterna
4: Lägg upp 24(24)26(26)28(28) maskor för
och runt i nacken. Det skall vara lika många
fickan på stickor nr. 6 och sticka 20 cm
maskor på båda framkanterna. Sticka 6(6)7(7)8(8)
slätstickning. Gäller alla storlekar. Sticka in
varv ribb (1 vridet r, 1 a). Maska av löst i ribb.
5: Fäst ändarna, fukta koftan och sträck den i sin
fickans maskor in emellan de vilande maskorna
på framstycket och sidan.
rätta form.
5: Fortsätt i slätstickning tills arbetet mäter
76(74)72(70)68(66) cm.

