Silhuett: Kort jacka som skall vara oversize och hålls in i midjan med en fast stickad resårkant och har resårstickade
framkanter. Modellen har breda ärmar i ballongform med bubbelmönster.
Modellens delar består av en löst stickad fyrkant som hålls på plats med fast stickade resårkanter, som gör att
modellen får sin fina och goda form.
Storlek:

S

(M)

L

(XL)

Övervidd:

114

(118)

122

(126) cm.

Hel längd:

79

(80)

81

(82) cm.

Garn: Nettle sock Yarn & Mohair + Nettles + Wool från ONIONKnit.
Garnåtgång:
Nettle Sock Yarn

6

(6)

7

(8) n. fg. nr 1004

Mohair+Nettles+Wool

7

(7)

7

(8) n. fg. nr. 1410

Garnalternativ: No. 6 Organic Wool+Nettles från ONIONKnit
Garnåtgång:

No. 6 Organic Wool+Nettles

13

(14)

16

(16) ngl. fg. nr. 609

Stickor: Rundsticka. 5 + 8, 80cm lång.
Stickfasthet: 12m på st nr 8 = 10 cm.
Uppnå det bästa resultatet:Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor. Det är viktigt att hålla
stickfastheten, för att uppnå det bästa resultatet, samt, för att den angivna mängden garn skall räcka.

Modellen stickas nerifrån, fram och tillbaka på rundst i räta på kroppen och slätstickning med bubblor på ärmarna.
NB! Nettle sock Yarn & Mohair + Nettles + Wool: Modellen stickas med 1 tråd av var kvalitét.
NB! No. 6 Organic Wool+Nettles: Modellen stickas med en tråd.
Förkortningar: hjst = Hjälpsticka.
Bubbelmöbster: Sticka slätstickning i 7 v (fel sida). På 8:e v från rätsidan: 1km, * i nästa m räknas det 8 v ner, stick
in höger sticka i m och sticka den rät, låt m på stickan falla av, 5r *, upprepa från *-*. Avsluta med 1m i 8 v ner,
1km. Sticka 7 v slätstickning. 8:e v: 4r, i nästa m räknas det 8 v ner, stick in höger sticka i m och sticka den rät, låt m
på stickan falla av, 4r *. upprepa från *-*.
Fram – och bakstycke: Lägg upp 150(156)162(168) m med st 5 med 1 tråd av var kvalitét och sticka 8 cm resår så
här: V1:* 1 r – 1 vr a *, upprepa från * - *. V2: * 1 vr – 1 a *, upprepa från * - *. Byt till st 8 och fortsätt i räta tills
arb mäter 32(33)35(37) cm. Dela arb i framstycke – bakstycke - framstycke så här: 34(36)38(40) - 82(84)86(88) –
34(36)38(40) m. Sticka tills bakstycket mäter 58(60)62(64) cm. Avsluta med 1 v från avigsidan. Sätt maskorna på
hjst. Framstycke: Sticka tills framstycket har samma längd som bakstycket. Avsluta med 1 v från a-sidan. Lägg
framstycket räta mot räta med bakstycket och sticka ihop maskorna samtidigt som det maskas av. De mittersta
14(12)10(8) m sätts på hjst.
Ärmar: Lägg upp 42(44)46(48) m på st 5 och sticka resår som på fram – och bakstycket. Sticka 6 cm. Öka på sista av till 21(19)23(21)m jämnt fördelat. Byt till st 8 och sticka Bubbelmönster tills arb mäter 36(40)40(44) cm. Samtidigt
ökas 1m i var sida 2 ggr på vart 8 v. Sticka 8 v och därefter minskas 1m i var sida 2 ggr på vart 8 v. Sticka 1:a och
sista m rät. Avsluta på ett varv med bubbelmönster, sticka a tillbaka, därefter maska av löst.
Kant: Plocka upp 259(265)271(277) m med st 5 och sticka resår som övriga kanter. Sticka 8 cm. Maska av från
rätsidan.
Montering: Sy ihop ärmarna med maskstygn. Sy fast dem i ärmhålen. Fäst trådar. Fukta arbetet.
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