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Garn:

Mohair+Wool från ONIONKnit.

Stickor:

4,5 mm. En 60 cm och 80 cm lång rundsticka 4,5 mm. En 40 cm rundsticka 4 mm till
polokragen.

Stickfasthet:

18 m och 24 v i slätst med på st 4,5 mm = 10 x 10 cm.

Uppnå ett bra resultat: Om stickfastheten inte stämmer, prova med en grövre eller finare sticka. Det är viktigt att
stickfastheten stämmer för att uppnå ett bra resultat samt för att den angivna garnmängden skall räcka för resp
storlek.
Bak- och framstycke och ärmar stickas fram och tillbaka på rundsticka upp till ärmhål. Därefter samlas alla delarna
på rundsticka och oket stickas i varv runt och med raglanintagningar.
Bakstycke:
Lägg upp 110 (122) 134 (146) m på rundst 4,5 mm och sticka fram och tillbaka i resår. Varv 1 (avigs): 2 am, * 2
rm, 2 am *, uppr från * till * varv ut. Sticka 12 cm i resår som m visar. Nu fortsätter arb med resår i sidorna och
slätst över de övriga m. Varv 1 (räts): * 2 rm, 2 am *, uppr fr * till * = 8 m resår, fortsätt i slätst och minska så
här: ** 2 rm tills, 8 (6) 6 (6) rm **, uppr från ** till ** till sista 12 (10) 14 (10) m; 2 rm tills + 2 rm, (2 rm tills), 2
rm tills + 2 rm + 2 rm tills, (2 rm tills) avsluta med 8 m resår. Minska ytterligare 1 m för stl (XL) på nästa varv = i
alt 100 (108) 118 (128) m på stickan. Sticka rakt upp till arb mäter 40 cm, avm för ärmhål i var sida med 4 (4) 6 (8)
m = 92 (100) 106 (112) m. Låt bakstyckets m vila.
Framstycke:
Stickas lika som bakstycket.
Ärmar:
Lägg upp 46 (46) 50 (50) m på st 4½ mm och sticka fram och tillbaka i resår. Varv 1 (avigs): 2 am, * 2 rm, 2 am *,
uppr från * till * varv ut. Sticka 6 cm i resår och byt sedan till slätst. Sticka rakt upp till dess att ärmen mäter 12
(10) 9 (8) cm. Nu börjar uttagningarna. Öka 1 m innanför kantm i var sida för de olika stl: på vart 8:e varv 6 ggr +
vart 6:e varv 5 ggr, (på vart 6:e varv 11 ggr + vart 4:e varv 4 ggr), på vart 6:e varv 8 ggr + vart 4:e varv 9 ggr (på
vart 4:e varv 21 ggr) = 68 (76) 84 (92) m. Sticka nu rakt upp till dess att ärmen mäter 46 cm, avm för ärmhål i var
sida med 4 (4) 6 (8) m = 60 (68) 72 (76) m. Låt arb vila och sticka en ärm till.
Raglan:
Sticka över alla delarna på den långa rundstickan 4,5 mm: sticka över bakstyckets m, ena ärmen, framstycket och
den andra ärmen. Fortsätt i varv runt, placera en markör för början av varv. Nästa varv runt: 2 am, sticka räta m
till sista 2 m på bakstycket, 2 am, sticka de 2 första m på ärmen avigt, sticka till ärmens sista 2 m, 2 am, sticka lika
över framstyckets m och den andra ärmen. Mao blir det 4 aviga m vid varje delning. Minska för raglan med dubbla
intagningar på var sida om dessa 4 aviga m. På bak – och framstycke minskas i var sida på var 4:e varv runt och på
ärmarna minskas i var sida på var 8:e varv runt.
4:e varv runt: 2 am, 3 rm tills, sticka till 3 m före de 4 aviga m, lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyfta m över, 4 am,
sticka rät över ärmens m fram till de nästa 4 aviga m, 4 am, 3 rm tills, sticka till 3 m före nästa 4 aviga m, lyft 1 m,
2 rm tills, dra den lyfta m över, 4 am, sticka rät över ärmens m och sluta varvet med 2 am.
8:e varv runt: * 2 am, 3 rm tills, sticka till 3 m före de 4 aviga m, lyft 1 m, 2 rm tills, dra den lyfta m över, 2 am *,
uppr från * till * över var del.
Fortsätt minska på detta sätt. När det har tagits in 11 (12) 13 (14) ggr på bak- och framstycke börjar halsringningen,
klipp garnet vid varvets början. På nästa varv runt avmaskas de mittersta 16 (20) 22 (24) m på framstycket och
härifrån stickas arb nu fram och tillbaka på rundstickan. Fortsätt med raglanintagningar på var 4:e varv runt på
bakstycket och vart 8:e varv runt på ärmarna i den sida på resp ärm som vetter mot bakstycket och nu på vartannat
varv på den sida som vetter mot framstycket och på framstycket så många ggr det går, samtidigt som det avmaskas
för halsringning på vartannat varv med 3 x 3 m och 6 x 5 (6) 6 (7) m i var sida, dessa avmaskningar fortsätter över
ärmarnas m. Samtidigt när det har tagits in 14 (15) 16 (17) ggr på bakstycket, görs raglanintagningar på vartannat
varv även på bakstycket 3 (4) 4 (4) ggr. När alla m avm för halsringningen stickas m upp till polokragen.
Polokrage: Sticka upp m på rundst 4 mm. Sticka över de resterande m bak, sticka upp 30 (34) 36 (40) m över resp
ärms avm m och sticka upp 36 (40) 42 (44) m längs framstycket. Sticka resår, 2 rm, 2 am i varv runt, samtidigt
regleras maskantalet på första varvet runt till 120 (128) 132 (136) m. Sticka rakt upp i resår till polokragen mäter 20
cm. Avm löst i resår.
Montering: Sy ihop sidsömmarna. Sy ihop ärmsömmarna.
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