
 
1666 Väst i Kidmohair 
 
Storlekar: small (medium) large (xlarge) xxlarge 
Modellens övervidd (mätt mitt fram): ca. 90 (97) 105 (113) 120 cm. 
Modellens längd: ca. 54 (56) 58 (59) 59 cm. 
 
Garn: Silk+Kid Mohair och Nettle Sock Yarn från ONIONKnit 
Garnåtgång:  2 (3) 3 (3) 4 n á 50 g i ljusgrå fg. nr. 3002 i Silk+Kid Mohair och 
 3 (4) 4 (4) 5 n i dovt grön fg. nr. 1011 i Nettle Sock Yarn 
 
Stickor: Rundsticka (40 och 60 eller 80 cm) nr. 3½. Rundsticka (60 eller 80 cm) nr. 4½ 
 
Stickfasthet: 21 m och 30 v i slätstickning på st nr. 4½ = 10 x 10 cm. 
 
Uppnå det bästa resultatet: Stämmer inte stickfastheten, prova med tunnare eller grövre stickor. Det är viktigt att 
hålla stickfastheten för att få det bästa resultatet, samt för att den angivna garnmängden skall räcka.  
 
m = maskor / r = rät / a = avig / v = varv / arb = arbetet / * * = upprepa mellan stjärnorna 
kantm-r = kantmaskor stickas räta 
 
OBS: Det stickas med en tråd av var kvalitét. Modellen stickas nerifrån, runt. Det delas för ärmhål och var sida stickas 
färdig var för sig. 
 
Kropp: 
Det stickas runt på st. 
Lägg upp 188 (204) 220 (236) 252 m på rundst (80 cm) nr 3½ med italiensk uppläggning eller vanlig uppläggning 
efter önskemål. 
Sticka 11 v resår (1 r, 1 a). 
Byt till rundst nr 4½. Sticka rakt upp i r/slätstickning tills arb mäter 29 (30) 31 (32) 32 cm (eller önskad längd). 
Ärmhål: 
Det stickas fram och tillbaka på st. 
Sticka bakstycke över de första 94 (102) 110 (118) 126 m. 
Avmaska för ärmhål i båda sidor 4,3,2,2,2,1 (4,4,3,2,2,1,1) 4,4,3,3,2,1,1 (4,4,3,3,2,2,1,1) 5,4,4,3,2,1,1,1 m på 
vartannat v (= 66 (68) 74 (78) 84 m) 
Sticka nu rakt upp i slätstickning (r på r-sidan / 1 kantm-r, sticka a tills det är 1 m kvar, 1 kantm-r på a-sidan) till 
ärmhålet mäter 19 (20) 21 (22) 23 cm. 
Halsringning: 
Avmaska de mittersta 22 (22) 26 (28) 32 m och sticka var sida färdig var för sig. 
Avmaska i halssidan 5,2,2,2,1 m (gäller alla strl) på vartannat v (= 10 (11) 12 (13) 14 m). Sticka 1 cm rakt upp i 
slätstickning. Låt m vila och sticka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänt. Låt bakstycket vila. 
Framstycke: 
Stickas som bakstycket tills ärmhålet mäter 14 (14) 15 (15) 15 cm. 
Halsringning: 
Avmaska de mittersta 14 (14) 18 (20) 24 m och sticka var sida färdig var för sig. 
Avmaska i halssidan 4,3,3,2,2,1,1 m (gäller alla strl) på vartannat v (= 10 (11) 12 (13) 14 m). Sticka därefter rakt 
upp i slätstickning tills arb har samma längd som bakstycket. Sticka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänt. 
Montering: 
Sticka ihop axlarna: Lägg fram- och bakstycke räta mot räta (med m kvar på st) och använd en hjälpsticka till att 
avmaska med: *sticka första m från både stickorna samtidigt, upprepa och drag den första m över den sist stickade* 
(upprepa * - *). 
Plocka upp ca. 116 (120) 124 (128) 132 m (jämnt antal) i halskanten med rundst nr 3½ (40 cm). Plocka upp m 
innanför kantm. 
Sticka 2½ cm resår (1 r, 1 a). Avmaska i resår eller med italiensk avmaskning efter önskemål. 
Plocka upp ca. 110 (114) 118 (122) 126 m (jämnt antal) i ärmhålet och sticka resår som i halskanten. Sticka den 
andra ärmkanten på samma sätt. 
Fäst trådar och pressa arb under en fuktig duk. 
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