Tender Tallulah
No. 2030-204-3942

Storlek: XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)
Omkrets (Kroppsmått): ca 80 (84-88) 92-96
(100-104) 110-116 (122-128) 134-140
(146-152) cm
Övervidd (Blusmått): ca 88 (97) 104 (114)
126 (136) 148 (160) cm
Längd: Bak: ca 54 (56) 58 (60) 62 (64) 65
(67) cm. Fram: ca 49 (51) 53 (55) 57 (59) 60
(62) cm
Ärmlängd: ca 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45 (44)
cm
Stickor: 5 och 6 mm. En extra sticka 5 mm
Rundstickor: 5 mm 60 cm
Stickfasthet: Ca 12 m och 19 v hålmönster
med med två trådar på st 6 mm = 10 x 10 cm.

OBS! Sticka en provlapp så att du vet att du
får rätt stickfasthet. OM du behöver byt till
tunnare eller grövre stickor. Mät även
stickfastheten under tiden du stickar.
Garn:
fg 1: Mohair Delight (#17): 4 (4) 5 (5) 6 (7) 7
(8) nystan
fg 2: Rainbow Cotton 8/4 (#061): 4 (4) 5 (5) 6
(7) 7 (8) nystan
Köp ditt garn här:
http://shop.hobbii.se/tender-tallulah
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Förklaringar:
Kantmaska (kantm) = Första och sista maskan på varvet stickas rät alla varv.
Öka 1 m = Tag upp tråden mellan 2 maskor, vrid den och sätt den på vänster sticka, sticka den
rät eller i mönster.
Enkelintagning (enkelint) = I början av v sticka ihop 2 m rätt i bakre maskbågarna. I slutet av v
sticka ihop 2 m rätt.
BAKSTYCKE
Lägg på st 5 mm med 1 tråd av fg 1 och en tråd av fg 2 upp 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m
och sticka resår 2 rm 3 am innanför kantm i var sida. OBS! Första varvet är från avigsidan =
börja resåren 2 am 3 rm.
Sticka 7 cm och minska på sista v från avigsidan 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m jämnt fördelat = 59
(63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Byt till stickor 6 mm och sticka mönster enligt diagram innanför
1 (3) 2 (4) 4 (3) 3 (3) m i var sida (= kantm + 0 (2) 1 (3) 3 (2) 2 (2) m slätstickning). När arbetet
mäter 51 (53) 55 (57) 59 (61) 62 (64) cm maska av de mittersta 17 (17) 19 (19) 21 (21) 23 (23)
m för nacken och sticka klart var sida för sig.
Vänster sida: Maska av ytterligare för nacken från rätsidan vartannat v 2-1 m. På nästa v från
rätsidan sätt axelns m på en tråd.
Höger sida: Sticka lika vänster sida. Avmaskningarna för nacken blir från avigsidan. Sätt axelns
m på en tråd.
FRAMSTYCKE
Lägg på st 5 mm med 1 tråd av fg 1 och 1 tråd av fg 2 upp 64 (69) 74 (79) 89 (94) 104 (109) m
och sticka resår lika bakstycket i 5 varv. Minska på sista v från avigsidan 5 (6) 5 (6) 8 (7) 9 (6) m
jämnt fördelat = 59 (63) 69 (73) 81 (87) 95 (103) m. Byt till st 6 mm och sticka mönster enligt
diagram innanför 1 (3) 2 (4) 4 (3) 3 (3) m i var sida (= kantm + 0 (2) 1 (3) 3 (2) 2 (2) m
slätstickning). När arbetet mäter ca 40 (42) 44 (46) 48 (50) 51 (53) cm maska av de mittersta 11
(11) 13 (13) 15 (15) 17 (17) m för halsen och sticka klart var sida för sig.
Vänster sida: Maska av för halsringningen från avigsidan ytterligare vartannat v 2-2-1-1 m. Vid
49 (51) 53 (55) 57 (59) 60 (62) cm, sätts maskorna att vila.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll. Avmaskningarna för halsringningen
blir från rätsidan.
ÄRMAR
Lägg på st 5 mm med 1 tråd av fg 1 och en tråd av fg 2 upp 28 (28) 28 (30) 30 (30) 32 (32) m
och sticka resår 1 rm 1am innanför kantm i var sida i 5 varv. Öka på sista v 31 (33) 33 (33) 33
(35) 33 (33) m jämnt fördelat = 59 (61) 61 (63) 63 (65) 65 (65) m. För att få med alla ökningar
får du göra en dubbelökning 3 (5) 5 (3) 3 (5) 1 (1) ggr med jämna mellanrum. Byt till st 6 mm
och sticka mönster enligt diagram innanför 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4 (4) m i var sida (= kantm + 0 (1) 1
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(2) 2 (3) 3 (3) m slätstickning). När arbetet mäter ca 12 cm gör en enkelint i var sida innanför
kantm. Upprepa enkelint med 7 varvs mellanrum ytterl 6 (6) 0 (6) 1 (1) 0 (0) ggr
med 9 varvs mellanrum 0 (0) 3 (0) 4 (4) 4 (3) ggr och
med 11 varvs mellanrum 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (1) ggr.
Nu finns det 45 (47) 49 (49) 51 (53) 55 (55) m på stickan.
OBS! Tänk på följ: När man minskar i ett hålmönster ska ett omslag ALLTID kunna motsvaras
av en IHOPTAGNING. Om det inte går vid tillfället för minskningen sticka slätstickning istället.
När ärmen från uppläggningskanten mäter 46 (47) 48 (47) 46 (45) 45 (44) cm maska av alla m
rakt på ett v från rätsidan.
MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dom torka.
Sticka ihop axlarna (en i taget) enligt följande: Du behöver 3 stickor 5 mm. Sätt bakstyckets m
på en sticka 5 mm. Sätt framstyckets m på en sticka 5 mm. Håll stickorna parallellt i vänster
hand med avigsidorna utåt.
Sticka ihop första m från varje sticka rätt med stickan i höger hand. Gör samma med nästa par
m, dra den stickade m över. Fortsätt på samma sätt v ut.
HALSKANT: Plocka från rätsidan innanför kantm med rundsticka 5 mm och 1 tråd fg 1 och 1
tråd fg 2 upp 70 (70) 75 (75) 80 (80) 85 (85) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 3 am i
rundvarv. Sticka 6 varv. Maska av i resår.
Mät ut ett ärmhålsdjup till 17½ (18) 19½ (19½) 20 (20½) 20½ (21) cm på fram- och bakstycket.
Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.
DIAGRAM
Diagrammet visar varven från rätsidan.
Första varvet = rätsidan.
Från avigsidan stickas am.
Börja vid pil ”Börja här” och upprepa sedan X-X, sluta vid pil ”Sluta här”:
Varven: Börja vid pil ”Börja här” och upprepa sedan X-X.

Hobbii Friends - Sanna Mård Castman - Soolorado - Copyright © 2021

Sidan 3

Mycket nöje!
Sanna Mård Castman - Soolorado
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