Storlekar: S/M (L/XL) XXL
Modellens övervidd (mått mitt fram): ca. 115 (125) 139 cm.
Modellens längd: ca. 80 (83) 87 cm.
Garn: Nettles Sock Yarn och Silk + Kid Mohair från ONIONKnit
Garnåtgång: 4 (5) 6 n á 50 g Nettles Sock Yarn i puder fg. nr. 1028
3 (3) 4 n Silk+Kidmohair i rosa fg. nr. 3004
Stickor: Rundsticka (80 cm) nr. 5½
Stickfasthet: 17 m och 24 v i slätstickning på st nr. 5½ = 10 x 10 cm.
Uppnå det bästa resultatet: Stämmer inte stickfastheten, byt till tunnare eller grövre stickor. Det är viktigt att hålla
stickfastheten för att få det bästa resultatet, samt för att den angivna garnmängden i mönstret skall räcka.
m = maskor / r = rät / a = avig / v = varv / vr = vridet / tillsm = rillsammans
mark = markering eller markör / arb = arbetet / kantm-r = kantmaskor stickas räta
v-ökn = (ökning åt vänster) tag upp länken på stickan framifrån med vänster sticka och sticka den vr r.
h-ökn = (ökning åt höger) tag upp länken på st bakifrån med vänster st och sticka den r.
OBS: Modellen stickas uppifrån och ner. Det stickas med två trådar.
OK:
Lägg upp 40 m (gäller alla storlekar) med NETTLES SOCK YARN + SILK KID MOHAIR och sticka första v (a-sida): 10 r,
20 a, 10 r. Sätt mark efter 10 m (framstycke), 20 m (bakstycke), de sista 10 m är framstycke.
Därefter stickas ökn på axlarna:
V1: Sticka r till 1 m före första mark, 1 v-ökn, 2 r, 1 h-ökn, sticka r till 1 m före nästa mark, 1 v-ökn, 2 r, 1 h-ökn,
sticka r v ut.
V2: 10 r, sticka a till 1 m före mark, 1 h-ökn stickad a, 2 a, 1 v-ökn stickad a, sticka a till 1 m före nästa mark, 1 hökn stickad a, 2 a, 1 v-ökn stickad a, sticka a tills det är 10 m kvar, 10 r.
Sticka V1-2 19 (21) 24 ggr (= 48 (52) 58 m på framstycket / 192 (208) 232 m totalt). Tag ej av garnet.
Vänster framstycke:
Stickas över de första 48 (52) 58 m: (lägg upp 1 m i ärmsidan på första v (= 49 (53) 59 m).
V1: Stickas r.
V2: 1 kantm-r, sticka a tills det är 10 m kvar, 10 r. Upprepa tills arb mäter 22 (24) 26) cm från uppdelningen. Avsluta
med ett rs-v och låt m vila.
Bakstycke:
Stickas över de nästa 96 (104) 116 m. Med r-sidan framåt sätts garnet till vid bakstyckets m. Lägg upp 1 m före
första v stickas och 1 m i förlängningen av första v (= 98 (106) 118 m).
V1: Stickas r.
V2: 1 kantm-r, sticka a tills det är 1 m kvar, 1 kantm-r. Upprepa tills arb mäter 22 (24) 26) cm från uppdelningen.
Avsluta med ett rs-v och låt m vila.
Höger framstycke:
Stickas över de sista 48 (52) 58 m. Sätt till garnet med r-sidan framåt. Lägg upp 1 m före första v stickas (= 49 (53)
59 m).
V1: Stickas r.
V2: 10 r, sticka a tills det är 1 m kvar, 1 kantm-r. Upprepa tills arb mäter 22 (24) 26) cm från uppdelningen. Avsluta
med ett rs-v.
Samling:
Samla alla delar kroppen så här: 10 r, a över höger framstycke, a över bakstycket, a över vänster framstycke tills det
är 10 m kvar, 10 r.
Nu stickas det rakt ner över alla 196 (212) 236 m:
V1: Stickas r
V2: 10 r, sticka a tills det är 10 m kvar, 10 r. Upprepa dessa 2 v tills arb mäter 35 (36) 37 cm (eller önskad längd
minus 6 cm) från ärmhålet.
Byt nu till r och sticka 19 v r. Avmaska i r från a-sidan.
Montering:
Ärmkanter: Plocka upp ca. 76 (80) 88 m innanför kant-m i ärmhålet. Sticka 2 v r fram och tillbaka. Maska av i räta.
Sy axelsömmarna med madrasstygn.
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