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JACKA MED BLIXTLÅS

Garn: Lima 100% ull
Var uppmärksam på garnåtgången vid alternativa garner då eftersom löplängden inte alltid är samma. Det kan också
behövas byta stickor
Storlek: S(M)L(XL)
Garnåtgång:
Bottenfg : 14(15)16(18) n á 50g fg 402
Kontrastfg: 1(1)1(1) n á 50 g fg 3726
Tillbehör: Delbar blixtlås 80 cm
Modellens bröstvidd: 90(98)106(114) cm
Hel längd: 79(80)81(82) cm
Stickor: Jumperst 3½, 4 och 4½
Stickfasthet: 20m och 26v = 10x10cm
Obs! Stämmer inte stickfastheten byt till tjockare eller tunnare stickor.
Förkortningar:
Rätst= rät på rät och avigsid
Slätst= rm på rätsid, am på avigsid
Omv slätst= am på rätsid, rm på avigsid
1 enk int= Lyft 1m, 1rm, dra den lyfta m över
1ökn= ta upp tråden innan nästa m och sticka den vriden rät.
Stickförkortningar: m=maska, rm=rätm, am=avigm, tills= tillsammans, v= varv, int= intagning, ökn= ökning, uppr=
upprepa
Obs! Sticka första och sista m rät på alla v, så du får en fin, fast kant

BAKSTYCKE:
Lägg på st 4½ upp 105(113)121(129) m. Byt till st 4 och sticka 7 v rm. Byt till st 4½ och fortsätt *6v slätst, 6v omv
slätst,* upprepa *-* 3 ggr. Sticka ytterligare 6 v slät, dvs det är 7 ”ränder” efter rätst = ca 18½ cm på höjden. Fortsätt
efter diagram, börja vid pilen till önskad stl. På 7:e v sticka 2m tills i var sida – 1rm, 1 enk int, sticka mönster till de sista
3m, 2 rm tills, 1rm. Upprepa dessa int på vart 16:e v ytterligare 5ggr= 93(101)109(117)m. När mönstret är stickat 4 ggr
på höjden avslutas med 2 v omv slätst = ca 55½ cm på höjden. Fortsätt resten av bakst med växelvis 6 v rätst, och 6v
omv slätst. När arb mäter 59 cm, avm för ärmhål i var sida med 5,2 (6,2) 7,2(8,2) m. Nu minskas med 1m i var sida :
1rm, 2 rm tills, sticka till de sista 3m, 2 rm tills, 1rm. Upprepa dessa minsk på vart annat v ytterligare 3 (3) 4 (5) ggr=
71(77)81(85)m kvar.
När ärmhålet mäter 20(21)22(23) cm, avm för halsen de mittersta 23(25)25(27)m och var sida stickas färdig var för sig.
Avm i halsringn med ytterligare 2,1 m. Samtidigt avm för axlar med 7,7,7(7,8,8)8,8,9(8,9,9)m sticka andra sidan lika
men spegelvänt.

HÖGER FRAMSTYCKE:
Lägg upp på st 4½ 51(55)59(63)m. Byt till st 4 och sticka 7v rätst. Byt igen till 4½ och fortsätt i mönster som på ryggen,
diagrammet börjar i framkanten där pilen visar, efter 1 km och slutar i sidsömmen som m räcker till. Minska i
sidsömmen 6ggr som på bakst = 45(49)53(57) m kvar. När arb sidsöm har samma höjd som bakst, avm till ärmhål som
på bakst = 34 (37) 39(41) m kvar. Fortsätt upp till ärmhålet mäter 13(14)15(16)cm. Avm för halsringn med 6 (7) 7 (8)m.
Därefter med ytterligare 2m och 5x1 m= 21(23)25(26) m kvar. När ärmhålet har samma höjd som bakst avm för axlar
som på bakst.

VÄNSTER FRAMSTYCKE:
Stickas som högra, men spegelvänt, dvs börja 3:e v på diagrammet från sidsömmen, som 1:a v slutade på höger
framst, så att mönstret blir symmetriskt mot mitten.

ÄRMAR:
Lägg på st 4½ upp 50(52)54(56) m, byt till st 4 och sticka 7 v rätst. Byt till 4½ och fortsätt såhär: *6v slätst, 6 v omv
slätst* upprepa *-* 3 ggr, sticka ytterligare 6 v slätst, det är 7 ”ränder” efter rätkanten = ca 18½ cm på höjden.
Samtidigt ökas 1m i var sida på 3:e v så här: sticka 3m, 1ökn, sticka till de sista 3m, 1 ökn, sticka 3m. Upprepa ökn på
vart 8:e v ytterligare 11(9)3(0) ggr. Sen på vart 6:e v 0(3)11(15) ggr= 74(78)84(88) m. Observera; efter ”ränderna”
stickas resten av ärmen i slätst. När arb mäter 43 cm, avm för ärmkupa i var sida med 5,2(6,2)7,2(8,2) = 60(62)66(68)
m kvar. Nu minskas med 1 m i var sida: 1rm, 1 enk int, sticka till de sista 3m, 2 rm tills, 1rm. Upprepa dessa int på vart
annat v tills det finns 36 m kvar. Avm i var sida med 2,4,5 m. Avm de sista 14 m. Sticka andra ärmen lika.

MONTERING, FRAMKANTER OCH HALSKANT:
Pressa ev delarna lätt på avigsid med en fuktig duk över. Sy sid, axlar och ärmsömmarna. Sy med delat garn. Halskant:
Plocka med st 3½ upp 6(7)7(8) m över avm, 12m över den sneda halsringn, 10 m rakt upp (= hoppa över var 5:e v) 6 m
längs den sneda nacken, 23(25)25(27) m över nacken, 6 m upp till axelsömmen, 10 m ner, 12 m över den sneda biten,
6(7)7(8) över den sista avm. Sticka växelvis 6 v slätst, och 6 v omv slätst, - på första slätst ”randen” sticka bara 5 v
slätst, upplockningen av m i halskanten blir första v i slätst. Uppmärksamma; efter de första 6 v slätst, byt till st 4½.
När det är stickat 6 ”ränder” på höjden, byt till st 4 och sticka 6 v rmta med kontrastfärg. Avm i rm.
Framkanter: Plocka upp längs hela framkanten och halskanten med en lång rundst 3½ och bottenfg ca 189 (191) 193
(195) m (=hoppa över var 5:e m) sticka 4v resår, då det på 1:a v stickas såhär: 1rm, * 1am, 1rm* upprepa *-* och sluta
med 1am, 1rm. Avm i resår på 5:e v. Sy i blixtlåset och sy fast ärmarna.

