MAREN CARDIGAN
Storlek:

S (M) L (XL) XXL

Höftvidd:

98 (109) 120 (131) 142 cm

Bröstvidd:

91 (102) 113 (124) 135 cm

Hel längd:

74 (76) 78 (80) 82 cm

Garnåtgång:

6 (6) 7 (8) 9 ngl Soft Alpaca från Hobbii, blå (fv. 12)
5 (5) 6 (7) 8 ngl Kid Silk från Hobbii, blå (fv. 11)
Rundst. nr. 4 (80 cm) och 5 (80 og 40 cm) och strumpst. nr. 4
18 m x 25 på sticka nr. 5 med 1 tråd i varje kvalitet i
slätstickning= 10 x 10 cm
6 knappar (gäller alla storlekar.)

Stickor:
Stickfasthet:
Tillbehör:

Hela arbetet stickas med 1 tråd av varje kvalitet.
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Köp garnet här:
http://shop.hobbii.se/maren-cardigan

Bålen stickas fram och tillbaka på rundsticka. Ärmarna stickas runt på liten rundsticka. Det
betyder att det är ett minimum av montering då det bara är hålet under ärmarna och den
översta framkanten som ska sys.

NB! Önskas en längre cardigan så lägg till ett extra knapphål till i höjd med avmaskning till
ärmhål.

Förkortningar
m = maska
r = rät
vr r = vriden rät
av = avig
v = varv
tills =tillsammans
arb = arbetet
ök = ökning
mins=minskning
av-s = avigsidan
r-s = rätsidan
uppr = upprepa
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Kropp
Lägg upp 235 (255) 275 (295) 315 m på rundsticka nr. 4 med 1 tråd av varje kvalitet. sticka
ribbstickning såhär:
1. v (av-s): *1 r, 1 av*, uppr från * till * tills det är 1 m kvar på stickan, 1 r.
2. v: 1 r, *1 r, 1 av*, uppr från * till * tills det är 2 m kvar på stickan, 2 r. Upprepa dessa
två varv. Sticka tills ribbkanten mäter 11 (12) 12 (13) 13 cm.
Läs igenom hela nästa avsnitt innan det stickas vidare, då det både ska stickas framkant,
knapphål, fickor och tas in (minskas) i sidsömmarna nästan samtidigt.
Byt till stickor nr. 5 och sticka slätstickning, samtidigt som det fortsätter med ribbstickning
över de yttersta 9 m i var sida på arb och samtidigt jämnt fördelat tas in 50 m (gäller alla
str.) över de mellanliggande maskorna till 185(205) 225 (245) 265 m, och samtidigt stickas
knapphål in i höger sida av arb så här: 2 r, 1 av, 2 r tills, gör ett omslag på stickan. Sätt 2
markeringar 49 (54) 59 (64) 69 m in i var sida av arb (= sidosömmarna).
Knapphålen stickas in på var 18. v 6 gånger (gäller alla str.).
Samtidigt när arb mäter 20 (21) 23 (25) 27 cm stickas fickor in så här: Sticka 18 (20) 22 (24)
26 m in, sticka fram och tillbaka över de följande 24 m (gäller alla str.) till fickpåsar. Sticka
totalt 61 v, sista v är från r-s, sticka vidare över till den andra sidan av arbetet och stanna 42
(44) 46 (48) 50 m från framkanten. Sticka fram och tillbaka över de följande 24 m (gäller alla
str.) till fickpåsar. Sticka totalt 61 v, sista v är från r-s avsluta varvet med att sticka de sista 18
(20) 22 (24) 26 m på v. Sticka vidare rakt upp på samtliga maskor.
Samtidigt med 3.e, 4.e och 5.e. knapphålet tas det in kring de 2 markeringarna i
sidosömmarna så här: Sticka fram till 6.e m före en markering, tag löst av 1 m, 1 r, dra den
lösa m över, 6 r och 2 r tills. Upprepa om båda markeringarna = 173 (193) 213 (233) 253 m.
På av-v före 6.e knapphålet avmaskas det till ärmhål så här: Sticka 42 (47) 52 (57) 62 m,
avmaska de följande 6 m, sticka tills det är 48 (53) 58 (63) 68 m kvar på stickan, avmaska
följande 6 m, sticka varvet ut.
Låt arbetet vila.
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Ärm
Lägg upp 40 (42) 42 (44) 44 m jämnt fördelat på 4 strumpstickor nr. 4 med 1 tråd av var
kvalitet.
Sticka ribbstickning, 1 r, 1 av tills mudden mäter 6 cm (gäller alla str.).
Byt till rundsticka nr. 5. Sticka slätstickning. På 2.a varvet ökas det med 1 m i början och
slutet av varvet så här: Sticka 1 r, sticka tråden mellan 1.a och 2.a m vr r (= ökning), sticka
tills det är 1 m kvar på varvet,sticka tråden mellan näst sista och sista m vr r (= ökning) och 1
r. Upprepa ökningarna på vart 6.e varv tills du har 60 (62) 64 (66) 68 m.
Sticka tills arbetet mäter 44 (45) 45 (45) 44 cm.
På nästa varv avmaskas det på varvets första 3 m och sista 3 m.
Låt arbetet vila och sticka en ärm till.

Ok
Samla ihop alla delar på en rundsticka, sticka höger framstycke (inkl. sista knapphålet), en
ärm, rygg, en ärm och vänster framstycke = 269 (293) 317 (341) 365 m. Marker alla 4
raglansömmar.
Sticka av tillbaka. Läs igenom hela nästa avsnitt innan det stickas vidare.
V-ringning:
Minska för v-ringning på innersidan av framkanten så här: Sticka framkant (9 m ribb) tag
löst av 1 m, 1 r, dra den lösa m över, sticka tills det är 11 m kvar på sticka, 2 r tills och sluta
med framkant. Upprepa minskningarna på vartannat varv 19 (20) 21 (22) 23 gånger. Därefter
minskas för v-ringning på vart 4.e v under resten av arbetet.
NB! Minskningar till v-ringning ”går före” minskningar till raglan på framstyckena, så när
v-ringningens minskningar träffar raglan minskningar på framstyckena, stickas v-ringningen
och raglan utgår.
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Raglan minskningar:
På 2.a varvet med rätstickning stickas raglan in så här: Sticka fram till 3 m före en raglan
markering, tag löst av 1 m, 1 r, dra den lösa m över, 2 r och 2 r tills. Upprepa minskningarna
omkring alla 4 markeringarna.
Upprepa på vart 4.e varv 1 (1) 2 (2) 3 gånger, och därefter på vart 2 varv resten av arbetet.
På nästa varv stickas de första 9 m (= framkant) och sätts därefter att vila på hjälptråd,
fortsätt med att avmaska de mellanliggande slätstickade maskorna till nacke och avsluta
med att sticka de sista 9 m (= framkant). Vänd arbetet och sticka ribbstickning som m
kommer och lägg till sist upp 1 m på innersidan av ribbkanten. Sticka rakt upp över dessa 10
m i ribbstickning. Sticka 1 v ribbstickning för varje avmaskad maska fram till mitten av
nacken. Avmaska rakt av på ett varv på avigsidan.
Sätt de 9 m i högra sidan av arbetet tillbaka på stickan. Lägg upp 1 m på innersidan av de 9
m, och sticka därefter de 9 m. Sticka rakt upp över dessa 10 m i ribbstickning. Sticka
ribbstickning som på vänster framkant upp till mitten av nacken. Avmaska rakt av.

Montering
Fäst trådarna.
Sy igen ärmhålen.
Sy ihop ribbkanterna längs de korta avmaskade ändarna.
Sy ribbkanterna fast till nacken.
Sy ihop sidorna på fickpåsarna.
Ånga igenom arbetet. Sy fast knapparna i höjd med knapphålen.
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