STICKMÖNSTER

Simply Wintry
Väst

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design
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MATERIAL

STORLEK

Rundstickor 4.5 mm, 40 cm. 4.5 och 5.5 mm, 60
och 80 cm.

MÅTT

7 (8) 9 (10) 11 (12) nystan Amigo XL co 058

Markör
Synål
Flätsticka

XS (S) M (L) XL (XXL) XXXL

Bredd: 100 (108) 118 (124) 136 (148) 162 cm
Längd: 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 cm

MÖNSTER INFORMATION

GARNKVALITET
Amigo XL, Hobbii
100 % akryl. Nystan 50 gr = 100 m

Simply Wintry är en härlig väst med en fin
fläta. Plagget stickas på rundstickor i
rundvarv till ”ärmhål”. Här delas arbetet och
va sida stickas klar för sig.

HASHTAGS TILL SOCIALA MEDIER

STICKFASTHET

10 cm x 10 cm = 17 m och 24 v slätstickning
på st 5.5 mm

#hobbiidesign #hobbiisimplywintry

FÖRKORTNINGAR
am = avig maska
avigs = avigsidan
m = maska/maskor
rm = rät maska
räts = rätsidan
slätst = slätstickning
st = sticka/stickor
v = varv

FÖRKLARINGAR

Kantmaska (kantm) = Första och sista
maskan på varvet stickas rät alla varv.
1 lyft rm = I rundvarv: Varv 1: Lyft maskan
som om den ska stickas rät utan att sticka
den. Varv 2: Rm
Fram och tillbaka: Räts : Lyft m som om
den ska stickas rät utan att sticka den.
Avigs: Am
Mönster enligt diagram.

FRÅGOR
Om du har frågor angående mönstret, är du välkommen att skriva till
kundservice@hobbii.se
Vi ber dig uppge mönstrets namn och nummer.
Lycka till med projektet!
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Pattern

BÅL

Med rundst 4.5 mm, 80 cm, lägg upp 177 (192) 210 (216) 240 (261) 282 m och sticka resår 1
rm 2 am i rundvarv. Markera början av v = höger sida. Sticka 19 v = 8 cm. Öka på sista v 1 (2)
0 (2) 2 (1) 0 m jämnt fördelat= 178 (194) 210 (218) 242 (262) 282 m
Byt till rundst 5.5 mm, 80 cm, och sticka enligt följ:
*6 (4) 2 (4) 4 (3) 8 am X 1 lyft rm, 5 am X, upprepa X-X sammanlagt 2 (3) 4 (4) 5 (6) 6 ggr.
Sticka 1 lyft rm, 3 am, fläta över 16 m enl diagram, 3 am, lyft 1 rm, 5 am, lyft 1 rm, 3 am, 16
m fläta enl diagram, 3 am X-X 2 (3) 4 (4) 5 (6) 6 ggr, lyft 1 rm, 6 (4) 2 (4) 4 (3) 8 am*, sätt en
markör = vänster sida. Upprepa *-* över framstyckets m.
När arb mäter 29 (30) 31 (32) 33 (34) 36 cm dela arb i bak- och framst enl följ: Låt
bakstyckets 89 (97) 105 (109) 121 (131) 141 m sitta kvar på rundstickan. För över
framstyckets 89 (97) 105 (109) 121 (131) 141 m till en tråd att vänta.

BAKSTYCKE

Första v = räts.
Byt ev till rundst 60 cm.
Lägg upp 1 ny m i var sida = kantm = 107 m.
Fortsätt sticka som tidigare innanför kantm i var sida.
Nacke: När arbetet mäter 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 cm sticka 30 (34) 38 (39) 45 (49) 54 m,
maska av 31 (31) 31 (33) 33 (35) 35 m för nacken, sticka v ut.
Sticka klart var sida för sig.
Vänster sida: Sticka v tillbaka från avigs.
Räts, maska av ytterligare 3 m för nacken.
Sticka v från avigs. Maska av axeln från räts.
Höger sida: Stickas lika vänster sida men åt motsatt håll. Avm för nacken blir från avigs.

FRAMSTYCKE

För över m till en rundst 5.5 mm, 60 cm.
Första v = räts.
Lägg upp 1 ny m i var sida = kantm = 91 (99) 107 (111) 123 (133) 143 m.
Fortsätt sticka slätst och mönster som tidigare innanför kantm i var sida.
Halsringning: När arbetet mäter 46 (48) 50 (52) 54 (56) 58 cm sticka 37 (41) 45 (46) 52 (56)
61 m, maska av 17 (17) 17 (19) 19 (21) 21 m för halsringningen, sticka v ut.
Sticka klart var sida för sig.
Höger sida: Sticka v tillbaka från avigs.
Räts: Maska av ytterligare vartannat v för halsringningen 3-2-2-1-1-1 m. Maska av axeln från
räts när arbetet mäter lika långt som bakstycket.
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Vänster sida: Stickas lika höger sida men åt motsatt håll. Avm för nacken blir från avigs och
avm för axeln från räts.

MONTERING

Spänn ut plagget efter angivna mått mellan fuktiga dukar. Låt dom torka.
Sy ihop axelsömmarna.
Polokrage: Från räts, med rundst 4.5 mm, 40 cm, plocka upp 86 (86) 86 (90) 90 (94) 94 m
runt halsringningen och sticka resår 1 rm 1 am i ca 22-23 cm. Maska av i resår. OBS! När du
stickat resåren i ca 3-4 cm byt till rundst 5.5 mm.
Ärmhålskanter: Från räts, med rundst 4.5 mm, 40 cm, plocka upp m runt ärmhålet. Plocka
1 m i varje v och hoppa över ca vart 4:e v. Sticka resår 1 rm 1 am i 8 cm. Maska av i resår. Vik
kanten dubbel mot avigs och fålla.
Mycket nöje!
Sanna
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DIAGRAM

I rundvarv: Diagrammet visar vartannat v, vartannat v sticka rm.
Utom på kryssrutorna som stickas am.
Fram och tillbaka: Diagrammet visar v från räts. Från avigs sticka rm på rm och am på am.
Börja och sluta vid respektive pil.
Varven: Börja vid pil ”Börja här” och upprepa sedan *-*.
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