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Material

Mönsterinformation

2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 26, A
2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 11, B
2 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 33, C
1 (2) 2 nyst. Mohair Delight, färg 13, D

16 maskor och 23 varv på 10 cm

Sticka 2 delar från ärm till mitt på bakstycke
och framstycke. De 2 delarna stickas ihop på
bakstycket, och det sys tryckknappar på
framkanterna.
Det stickas ett band med ribbstickning från
ärmkanten till avmaskningen vid halsen.
Ärm-ökningarna görs på var sida om ribb
bandet. Det bytas färg under arbetets gång,
och för att få en snyggare övergång stickas det
rät över ribb på första varvet på rätsidan. Den
ribbstickade delen stickas på ärmar och axlar
och avmaskas vid halsringningen.
Det stickas förkortade varv på bak- och
framstycke med vändvarv (German short rows),
så att ribbkanten hålls ihop lite.
På bakstycket ökas det med maskor till
sluttande axlar.

Storlek

Tekniker

S/M (M/L) L/XL

German Short Rows https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXu
A8&t=

Rundsticka 80 cm/ 5 mm
Hjälp-rundsticka
2 stk. Magnetiska tryckknappar D20
mm

Kvalitet
Mohair Delight, Hobbii
50% mohair, 50% acrylic/
50 g = 150 meter

Stickfasthet

Mått
Bredd: 48 (52) 56 cm
Längd: 54 (55) 56 cm

Köp garnet här
http://shop.hobbii.se/nicole-jacka

Hashtags till sociala medier
#hobbiidesign #hobbiinicole

Mycket nöje!
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Mönster
Höger halva
Ärm
Lägg upp 45 (47) 49 maskor med färg A och sticka fram och tillbaka på rundstickan.
Ribbkant
1. varv, avigsidan: 1 avig, *1 rät, 1 avig*, upprepa* - * varvet ut.
2. varv, rätsidan: 1 rät, *1 avig, 1 rät*, upprepa* - * varvet ut.
3. varv: 1 avig, *1 rät, 1 avig*, upprepa* - * varvet ut.
Ärm
Dela upp i slätstickad och ribbstickad del
Fortsätt med slätstickning samtidigt som de mittersta 13 maskorna stickas i ribbstickning så
här: Sticka 16 (17) 18 rät, 1 avig, *1 rät, 1 avig* totalt 6 gånger, sticka 16 (17) 18 maskor rät.
Sticka 4 cm så som maskorna visar.
Börja med ökningarna
Sticka fram till den ribbstickade delen, öka 1 maska (sticka upp länken vriden rät), sticka den
ribbstickade delen, öka 1 maska, sticka rät varvet ut.
Öka på detta sätt på vart 6.e varv tills arbetet mäter 25 (26) 27 cm. Slut med ett varv på
avigsidan.
Byta till färg B, sticka alla maskor rät på det första varvet.
Fortsätt med ökningarna tills det är 65 (69) 73 maskor. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 43
cm. Sluta med ett varv på avigsidan.
Sidsömmar
Lägg upp 57 maskor på var sida = 179 (183) 187 maskor totalt.

Framstycke, axel och bakstycke
Det stickas nu 6 maskor i ribbstickning i var sida av arbetet, ribbstickningen på ärmen
fortsätter, och
Det stickas slätstickning över resten av maskorna så här:
Sticka från rätsidan: *1 rät, 1 avig* totalt 3 gånger (= 6 maskor ribbstickning), sticka rät
fram till den ribbstickade delen
på ärmen, 13 maskor ribbstickning, sticka rät tills det är 6 maskor kvar, *1 avigt, 1 rät* totalt 3
gånger (= 6 maskor ribbstickning).
OBS För att hålla ihop ribbkanterna lite stickas det vändvarv (German short rows) på ca vart
10.e varv så här:
Sticka fram till ribbkanten i slutet på varvet, vänd med en vändmaska, sticka till ribbkanten i
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slutet på varvet i motsatta sidan, vänd med en vändmaska. På de följande varven stickas det
över alla maskor och vändmaskan stickas som 1 maska.
Sticka tills arbetet mäter 4,5 cm från sidsömmen. Slut med ett varv på avigsidan.

Framstycke, axel och bakstycke
Sedan stickas framstycke och axlar (13 maskor resår) med färg C, och ryggen stickas med
färg D således.
Rätsidan: Byta till färg C och sticka hela vägen fram till där bakstycket börjar = framstycke
och ribbstickad axel, byta till färg D och sticka färdigt varvet = bakstycket.
Sno runt garnerna kring varandra vid färgskiftet, och kom ihåg att sticka ribbstickning på
kanterna.
Avigsidan: Sticka som maskorna och färgerna visar.
Sluttande axlar: Sticka över alla maskor, samtidigt som det ökas 1 maska på bakstycket
(innanför
2 maskor) på vart 4.e varv, totalt 5 gånger = 88 (90) 92 maskor på bakstycket.
Sticka tills arbetet mäter 16 (17) 18 cm från sidsömmen. Sluta med ett varv på rätsidan.
Sätt maskorna på framstycke och axel att vila, klipp INTE tråden på färg C.

Bakstycke
Fortsätt med färg D tills arbetet mäter 24 (26) 28 cm från sidsömmen. Kom ihåg den
ribbstickade kanten och vändvarven.
Klipp garnet och sätt maskorna att vila.

Axel och framstycke
Byta till färg C och sticka från avigsidan.
Avmaska de 13 ribbstickade-maskorna stramt i ribb och sticka varvet ut.
Sticka såsom maskorna visar tills arbetet mäter 24 (26) 28 cm från sidsömmen. Kom ihåg de
ribbstickade kanterna och vändvarven. Sluta med ett varv på avigsidan.

Framkant
Byta till färg A, sticka 4 varv såsom maskorna visar och därefter 2 varv ribbstickning: 1 rät, 1
avig.
Avmaska i ribb.

Vänster halva
Sticka en del till likadant men spegelvänt, där bakstycket stickas i färg D och axel och
framstycke i färg C.
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Montering
Bakstycket stickas ihop med en extra sticka så här: Lägg ihop arbetet räta mot räta, sticka 1
maska från varje del rät tillsammans och avmaska samtidigt.
Sy ihop ärm- och sidsömmar.
Sy i 2 magnetiska tryckknappar på framkanten, den översta vid halsringningen och nummer
två ca 10 cm ner.
Pressa alla sömmar.
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