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BASPLAGG MED RAGLAN FÖR HENNE

A) GARNÅTGÅNG
B) GARNÅTGÅNG
C) GARNÅTGÅNG
D) GARNÅTGÅNG
E) GARNÅTGÅNG
F) GARNÅTGÅNG
G) GARNÅTGÅNG
H) GARNÅTGÅNG
J) GARNÅTGÅNG

Ca 450 (500) 500 (550) 600 (650) g – tröja med rund hals
Ca 450 (500) 500 (550) 600 (650) g – tröja med V-hals
Ca 450 (500) 500 (550) 600 (650) g – kofta med rund hals (fg 55015)
Ca 450 (500) 500 (550) 600 (650) g – kofta med V-hals
Ca 250 (300) 350 (350) 400 (450) g – slipover med rund hals
Ca 250 (300) 350 (350) 400 (450) g – slipover med V-hals
Ca 250 (300) 350 (350) 400 (450) g – väst med rund hals
Ca 250 (300) 350 (350) 400 (450) g – väst med V-hals (fg 55016)
Ca 500 (550) 550 (600) 650 (700) g – tröja med polokrage

STICKOR
RUNDSTICKOR
RUNDSTICKOR
TILBEHÖR C)
TILBEHÖR D)
TILBEHÖR G)
TILBEHÖR H)
DESIGN OCH TEXT
ÖVERSÄTTNING

Nr. 3.5 och 4
Nr. 3.5, 40 cm (till tröja/slipover)
Nr. 3.5, 80 cm (till kofta/väst)
7 (7) 8 (8) 8 (8) knappar till kofta med rund hals
5 (5) 6 (6) 6 (6) knappar till kofta med V-hals
6 (6) 7 (7) 7 (7) knappar till väst med rund hals
4 (4) 4 (4) 4 (4) knappar till väst med V-hals
Katrine Wohllebe, Goodlifeknitting
Katarina karsson

MASKTÄTHET

23 m och 30 v slätst. på st. 4 = 10 x 10 cm. Använd tunnare el. grövre stickor om stickfastigheten inte stämmer.

STORLEKSGUIDE

Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningen kan variera beroende på plagg typ och form.
För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du
själv hur mycket rörelsevidd Du vill ha.

TIPS & RÅD!

För att undvika frågetecken, tänk på att läsa igenom beskrivningarna noga innan Du påbörjar ditt arbete.
Markera med en färgad penna den storlek Du stickar så ar det lättare att följa beskrivningstexten.
Om Du börjar sticka ärmarna blir det mindre jobb med att repa upp och börja om arbetet, om du upptäcker att Du
inte håller masktätheten.

RESÅR

V 1: *1 rm, 1 am* upprepa *-* varvet ut.
V 2: och alla följande v: Rät på rät, avig på avig m.

FÖRKORTNINGAR

Ökn = tag upp tråden mellan 2 m och sätt upp den på stickan och sticka den vriden rät el. avig som det passar i arbetet.
Ödhpt = Överdragshoptagning: lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade.
db ödhpt = lyft 2 m, 1 rm, drag de båda lyfta m över den stickade m.
Km = kantmaskor
Sticka första och sista m rät alla v.

GARNKVALITÉ
GARNALTERNATIV
STORLEK
ÖVERVIDD
ÖVERVIDD
HEL LÄNGD
HEL LÄNGD

Tropik 50 % bambu, 25 % bomull, 25 % akryl, 50 g = ca 123 m
Gästrike 3-trådigt, Mellanraggi. Tänk på att garnåtgången kan variera när man byter kvalité.
XS (S) M (L) XL (2XL)
FOR SPØRSMÅL OM OPPSKRIFTEN & GARNOPPLYSNING
Järbo Garn AB TLF 026-27 30 30 E-POST info@jarbo.se
Ca 89 (98) 105 (112) 124 (133) cm – tröja/kofta – kroppsmått
VED EVENTUELLE RETTELSER I OPPSKRIFTEN
Se Järbo Garn hjemmeside www.jarbo.se
Ca 82 (89) 98 (105) 112 (124) cm – slipover/väst – plaggets mått
©COPYRIGHT Järbo Garn AB. Kopiering og publisering av materiale
Ca 61 (63) 65 (67) 69 (71) cm – tröja/kofta– plaggets mått
og tekster er ikke tillatt uten etter avtale med Järbo Garn AB
FOTO Janne Carlsson — Fotografen i Gävle
Ca 52 (53) 54 (56) 58 (60) cm – slipover/väst– plaggets mått
HÅR & MAKEUP Angelica Pennerdahl
FOTOMODELL Angelica Pennerdah, Malin Hedin
TAKK TIL
KLÆR & TILBEHØR Gina Tricot - Valbo Köpcentrum
MILJØ Stuteri Anfefa i Storvik (www.stallanfefa.dinstudio.se)

TRÖJA/KOFTA(A,B,C,D,J)
BAKSTYCKE
Lägg upp 105(115)123(131)145(155) m på st nr 3.5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår (1:a v = avigsidan). Byt till
st nr 4 och slätstickning tills arb. mäter 39(40)40(41)42(42) cm. Sista v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 5(7)8(9)11(12) m
i början de 2 följande v till ärmhål = 97(101)107(113)123(131) m på stickan. Sticka 2(2)2(0)0 0) v. Sticka raglanint enl.
följande: Nästa v(=räts): 2 rm, 3 rm tills sticka till 5 m återstår 1 db ödhpt, 2 rm. Upprepa dessa int på vart 4:e v ytterligare
13(14)15(16)18(20) ggr = 39(41)43(45)47(47) m på stickan. Sticka ytterligare 3(3)3(1)1(1) v. Maska av.
TRÖJA MED RUND HALS ELLER POLOKRAGE (A,J)
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket till arb. mäter 53(55)56(58)60(62) cm, sista v från avigsidan. Maska av på nästa v de mittersta
17(19)21(21)23(23) m för halsringen och sticka v ut. Sticka var sida färdig för sig. Höger sida: Fortsätt med raglanint
i sidan på vart 4:e v som tidigare, men avmaska samtidigt för halsen enl. följande: Maska av på vartannat v 5,3,1,1 (5,3,1,1)
5,3,1,1(5,3,2,1)5,3,2,1(5,3,2,1) m. Minska därefter 1 m på de följande 4 v. Fortsätt med raglanint. tills det återstår 4 m
på stickan. Sticka 3 v. Nästa v (rätsidan): 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista. Ta av garnet och drag
det igenom sista m. Vänster sida: Sticka som höger sida men åt motsatt håll. De sista 4 m stickas: Lyft 1 m, 3 rm tills,
drag den första m över den sista.
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TRÖJA MED V-RINGNING (B)
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket till det återstår 4 v innan bakstycket int för ärmhål. Sista v från avigsidan. Sätt på nästa v mittmaskan
på en nål = (början för v-et) och sticka v ut. Sticka var sida färdig för sig. Höger sida: Sticka 1 v (= avigsidan).
Nästa v (int från rätsidan): 2 rm, 2 rm tills rätst. varvet ut. Sticka 2 v. Nästa v (int från avigsidan): 1 rm (= km) aviga
till 4 m återstår 2 am tills, 1 am, 1 rm(= km). Fortsätt med int. i halssidan på vart 3:e v ytterligare 17(18)19(20)18(15) ggr,
därefter på vart 4:e v 0(0)0(0)5(8) ggr. OBS! Ta in för ärmhål och gör raglanint i sidorna på samma längd, och samma
sätt som på bakstycket. Fortsätt med raglanint och int för V-ringningen som är angivet till det återstår 4 m på stickan.
Sticka 3 v. Nästa v: 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista. Ta av garnet och drag det igenom den sista m.
Vänster sida: Sticka som höger sida, men åt motsatt håll. Int. till V-et stickas som en ödhpt från rätsidan, och 2 vr, am
tills(= byt plats med maska 1 och 2 på vänstra stickan sticka m avigt tillsammans) på avigsidan. De sista 4 m avmaskas
enl följande: lyft 1 m, 3 rm tills. drag den lyfta m över den stickade.
KOFTA MED RUND HALS (C)
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 50(55)59(62)69(74) m på st nr 3.5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 4 och
slätstickning tills arb. mäter 39(40)40(41)42(42) cm, sista v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 5(7)8(9)11(12) m i början
av de 2 följande v till ärmhål = 45(48)51(53)58(62) m. Sticka 3(3)3(1)1(1) v, sista v från avigsidan. Sticka raglanint.
enl följande: Nästa v: 2 rm, 3 rm tills, sticka v ut. Upprepa int på vart 4:e v. Samtidigt när arb. mäter 53(55)56(58)60(62)
cm, avmaskas för halsringen i motsatta sidan enl. följande: Maska av på vartannat v (= avigsidan) 8,4,3,1,1(8,4,3,1,1)8,4,3,2,1
(8,4,3,2,1)8,5,3,2,1(8,5,3,2,1) m. Minska därefter 1 m på de följande 4 v. Fortsätt med raglanint. tills det återstår 4 m
på stickan. Sticka 3 v. Nästa v: Lyft 1 m, 3 rm tills, drag den första m över den sista. Tag av garnet och drag det igenom
den sista m.
HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas som vänster framstycke, men åt motsatt håll. Raglanint stickas som 1 db. ödhpt. De sista 4 m stickas som 1 db ödhpt,
1 rm, drag den första m över den sista.

KOFTA MED V-RINGNING (D)
VÄNSTER FRAMSTYCKE
Sticka som vänster framstycke på kofta med rund hals tills arb mäter 37(38)38(39)40(40) cm, sluta med ett v från avigsidan.
Börja nu int till V-ringningen enl. följande: Nästa v(int. från rätsidan): Sticka till 4 m återstår 1 ödhpt, 2 rm. Upprepa
dessa int. på vart 4:e v ytterligare 16(16)17(17)18(18) ggr. OBS! Ta samtidigt in för ärmhål och raglan i arb. motsatta
sida i samma höjd och på samma sätt som till kofta med rund hals. Fortsätt med raglanint, och int för V-ringningen
som är angivet tills det återstår 4 m på stickan. Sticka 3 v. Nästa v: Lyft 1 m, 3 rm tills, drag den lyfta m över. Ta av
garnet och drag igenom den sista m.
HÖGER FRAMSTYCKE
ÄRMAR (A,B,C,D,J)
VÄNSTER ÄRM

Stickas som vänster framstycke, men åt motsatt håll. Int till V-ringningen stickas 2 rm tills. De sista 4 m stickas som
1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista m.
Lägg upp 55(59)63(67)73(79) m på st nr 3.5. Sticka 6(6)7(7)8(8) cm resår (1:a v = avigsidan). Byt till st nr 4 och
slätstickning, öka på första v enl. följande: 2 rm 1 ökn, sticka till 2 m återstår, 1 ökn, 2 rm. Fortsätt öka 1 m i var sida på
samma sätt (dvs 2 m från kanten) på vart 10(10)8(8)6(6):e v ytterligare 9(10)11(12)14(16) ggr = totalt 75(81)87(93)103(113) m.
Sticka tills arb. mäter 41(42)42(43)43(43) cm, sluta med ett v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 5(7)8(9)11(12) m i
början av de 2 nästkommande v till ärmhål = 65(67)71(75)81(89) m på stickan. Sticka 2(2)2(0)0(0) v. Sticka raglan int
enl följande: Nästa v (rätsidan): 2 rm, 3 rm tills, sticka till 5 m återstår, 1 db ödhpt, 2 rm. Upprepa dessa int på vart 4:e v
ytterligare 12(13)14(15)17(19) ggr = 13(11)11(11)9(9) m återstår. Sticka 2 v. Maska av 3(3)3(3)2(2) m i början på nästa v
= 10(8)8(8)7(7) m. Nästa v (= sista raglanint, endast i arb högra sida): 2 rm, 3 rm tills, rm varvet ut = 8(6)6(6)5(5) m
återstår. Maska av 3(3)3(3)5(5) m i början av nästa v, sticka 1(1)1(1)0(0) v, och maska av de sista 5(3)3(3)0(0) m.

HÖGER ÄRM

Som vänster ärm, men åt motsatt håll.

MONTERING (A,B,C,D,J)

Fäst alla trådar. Sy alla raglansömmar. Sy den lilla sömmen under ärmarna.
Halskant på tröja med rund hals (A): Använd rundst. nr 3.5 och börja vid vänster raglansöm på bakstycket och sticka
upp ca 9(6)6(6)5(5) m från rätsidan utmed vänsta ärmkanten, 55(59)61(63)67(71) m utmed halskanten på framstycket,
9(6)6(6)5(5) m utmed högra ärmkanten och 35(37)39(41)43(43) m utmed nacken = 108(108)112(116)120(124) m totalt.
Sticka 3(3)3(4)4(4) cm resår. Maska av i resår. Halskant på tröja med polokrage (J): Sticka som halskant på tröja med
rund hals, men sticka resår i ca 22(22)22(24)24(24) cm. Maska av i resår. Halskant på tröja med V-ringning (B): Använd
rundsticka nr 3.5 och börja vid vänster raglansöm på bakstycket och sticka upp ca 9(6)6(6)5(5) m från rätsidan utmed
vänstra ärmkanten, 49(53)55(59)61(63) m utmed vänstra sidan av V:et, sticka mittm rät och markera den med en tråd
el liknande. Sticka upp 49(53)55(59)61(63) m utmed högra sidan av V:et. 9(6)6(6)5(5) m utmed högra ärmkanten och
35(37)39(41)43(43) m utmed nacken = 152(156)162(172)176(180) m totalt. Nästa v: Sticka resår till 1 m innan den
markerade mittmaskan, lyft 2 m som om de skulle stickas rm tills, sticka 1 rm, drag de 2 lyfta m över den stickade på en
gång (dvs. så mittmaskan kommer att ligga överst på int) fortsätt i resår v. runt. Upprepa dessa int. på vartannat v.
Sticka totalt 3(3)3(4)4(4) cm i resår, maska av i resår. Fram och halskanter på kofta med rund hals (C): Vänster framkant
Använd rundstickor nr 3.5 och sticka upp från rätsidan 117(121)125(129)133(137) m utmed koftans vänstar framkant.
Sticka 3(3)3(4)4(4) cm resår. Maska av i resår. Höger framkant: Använd rundstickor nr 3.5 och sticka upp från rätsid
117(121)125(129)133(137) m utmed koftans högra framkant. Sticka 3(3)3(5)5(5) v resår. Nästa v (räts m knapphål)
7(6)7(7)10(7) m resår,*maska av 3 m (= knapphål), 16(17)14(15)15(16) m resår, upprepa från* ytterligare 4(4)5(5)5(5
ggr, maska av 3 m, sticka 12(12)13(11)12(13) m resår. Fortsätt i resår och lägg upp 3 nya m över varje knapphål. Sticka total
3(3)3(4)4(4) cm resår. Maska av i resår. Halskant: Använd rundstickor nr 3.5 och börja vid framkantens högra framstyck
och sticka upp från rätsidan 29(31)31(34)36(37) m utmed framstycket, 9(6)6(6)5(5) m utmed högra ärmkanten
35(37)39(41)43(43) m utmed nacken, 9(6)6(6)5(5) m utmed vänstra ärmkanten och 29(31)31(34)36(37) m utmed vänstr
framstycket = 111(111)113(121)125(127) m totalt. Sticka 3(3)3(5)5(5) v resår. Nästa v (rätsidan med knapphål): 3 m resår,
maska av 3 m, sticka varvet ut. Fortsätt med resår och lägg upp 3 nya m över knapphålet. Sticka totalt 3(3)3(4)4(4) cm resår.
Maska av i resår. Sy i knapparna mitt för knapphålen.
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MONTERING (A,B,C,D,J). Fortsättning...
Fram och halskanter på kofta med V-ringning (D) Använd rundst nr 3.5 och sticka upp ca 85(87)87(89)91(91) m utmed
koftans högra framkant, 51(53)57(61)64(68) m utmed högra sidan av V-et, 9(6)6(6)5(5) m utmed högra ärmkanten
35(37)39(41)43(43) m utmed nacken, 9(6)6(6)5(5) m utmed vänstra ärmkanten, 51(53)57(61)64(68) m  utmed vänstra
sidan av V-et och 85(87)87(89)91(91) m utmed vänstra framkanten = 325(329)339(353)363(371) m totalt. Sticka
3(3)3(5)5(5) v resår. Nästa v (rätsidan): 8(9)7(8)7(7) m resår, maska av 3 m (= knapphål), *15(15)12(12)13(13) m
resår, maska av 3 m, upprepa från * ytterligare 3(3)4(4)4(4) ggr, Sticka resår v ut. Fortsätt i resår och lägg upp 3 nya m
på nästa v över knapphålet. Sticka totalt 3(3)3(4)4(4) cm resår. Maska av i resår. Sy i knapparna mitt för knapphålen.
SLIPOVER/VÄST (E,F,G,H)
BAKSTYCKE
Lägg upp 97(105)115(123)131(145) m på st nr 3.5. Sticka 5(5)6(6)7(7) cm resår (1:a v = avigsidan).  Byt till st nr 4 och
sticka slätstickning tills arb. mäter 31(32)33(34)35(35) cm sista v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 4(5)7(8)9(11) m i
början på de 2 nästkommande varven till ärmhål = 89(95)101(107)113(123) m. Sticka 4(2)2(2)0(0) v, sista v från
avigsidan. Sticka raglanint. enl. följande: Nästa v: 2 rm, 3 rm tills , sticka till 5 m återstår, 1 db ödhpt, 2 rm. Upprepa
dessa int på vart 4:e v ytterligare 12(13)14(15)16(18) ggr = 37(39)41(43)45(47) m återstår. Sticka ytterligare 3(3)3(3)1(1) v.
Maska av.
SLIPOVER MED RUND HALS (E)
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket tills arb. mäter 39(39)40(41)42(44) cm, sista v från avigsidan. Avmaska på nästa v de mittersta
15(17)19(19)21(21) m för halsen och sticka v ut. Sticka färdig var sida för sig. Höger sida: Fortsätt med raglanint. i
sidan på vart 4:e v som tidigare men avmaska samtidigt för halsen enl följande: Avmaska på vartannat v 5,3,1,1(5,3,1,1)
5,3,1,1(5,3,2,1)5,3,2,1(5,3,2,1,1) m. Minska därefter 1 m på de följande 4 varven. Fortsätt med raglan int tills det återstår
4 m på stickan. Sticka 3 v. Nästa v (rätsidan): 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista. Ta av garnet och
drag det igenom den sista m. Vänster sida: Stickas som höger sida, men åt motsatt håll. De sista 4 m stickas: lyft
1 m, 3 rm tills, drag den första m över den sista.
SLIPOVER MED V-RINGNING (F)
FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycken tills det återstår 4 v innan bakstyckets int. för ärmhål. Sista v från avigsidan. Sätt på nästa v
mittmaskan på en nål (= början på V-et) och sticka varvet ut. Sticka färdig var sida för sig. Höger sida: Sticka
1:v (= avigsidan). Nästa v (int från rätsidan): 2 rm, 2 rm tills, rätst. varvet ut. Sticka 2 v. Nästa v (int från avigsidan):
1 rm (= km) aviga till 4 m återstår 2 am tills, 1 am, 1 rm (= kantm). Fortsätt med int i halssidan på samma sätt på vart
3:e v ytterligare 16(17)18)(19)20(16) ggr därefter på vart 4:e v 0(0)0(0)0(7) ggr. OBS! Ta in för ärmhål och gör raglanint
i sidan på samma längd och samma sätt som på bakstycket. Fortsätt med raglanint och int för V-ringningen som är angivet
tills det återstår 4 m på stickan. Sticka 3 v. Nästa v: 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista. Ta av garnet och
drag igenom sista m. Vänster sida: Sticka som höger sida, men åt motsatt håll. Int till V-ringningen stickas som en
ödhpt på rätsidan, och 2 vr, am tills (= byt plats med maska 1 och 2 på vänster sticka, sticka m aviga tills) på avigsidan
De sista 4 m avmaskas enl. följande: lyft 1 m, 3 rm tills, drag den lyfta m över den stickade.
VÄST MED RUND HALS (G)
FRAMSTYCKE
Vänster framstycke: Lägg upp 47(50)55(59)62(69) m på st nr 3.5. Sticka 5(5)6(6)7(7) cm resår (1:a v = avigsidan). Byt
till st nr 4 och slätst tills arb mäter 31(32)33(34)35(35) cm, sista v från avigsidan. Ärmhål: Maska av 4(5)7(8)9(11) m i början
av nästa v till ärmhål = 43(45)48(51)53(58) m. Sticka 4(2)2(2)0(0) v, sista v från avigsidan. Sticka raglan int. enl. följande:
Nästa v: 2 rm, 3 rm tills, sticka räta m v ut. Upprepa dessa int. på var 4:e v. Samtidigt när arb mäter 39(39)40(41)42(44) cm,
avmaskas för halsringning i arb motsatta sida enl följande: Maska av på vartannat v (= avigsidan) 7,4,3,1,1(7,4,3,1,1),
7,4,3,2,1(8,4,3,2,1)8,4,3,2,1(8,4,3,2,1,1) m. Minska därefter 1 m på de följande 4 varven. Fortsätt med raglanint tills det
återstår 4 m på stickan. Sticka 3 v. Nästa v (rätsidan): 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista, ta av garnet
drag igenom den sista m.
HÖGER FRAMSTYCKE

Sticka som vänster framstycke, men åt motsatt håll. Raglanint stickas som 1 db ödhpt. De sista 4 m stickas enl följande:
lyft 1 m, 3 rm tills, drag den lyfta m över.

VÄST MED V-RINGNING (H)
FRAMSTYCKE
Vänster framstycke: Sticka som vänster framstycke för väst med rund hals tills arb mäter 30(30)31(32)33(33) cm, sista
v från avigsidan. Börja nu int till V-ringningen enl följande: Nästa v (rätsidan): Sticka tills 4 m återstår, 1 ödhpt, 2 rm.
Upprepa dessa int på vart 4:e v ytterligare 15(15)16(17)17(18) ggr. OBS! Ta samtidigt in för ärmhål och raglan i arb.
motsatta sida, vid samma längd och på samma sätt som till väst med rund hals. Fortsätt med raglanint och int för
V-ringningen som är angivet, tills det återstår 4 m på stickan. Sticka 3 v. Nästa v: 1 rm, 3 rm tills, drag den första över
den sista. Ta av garnet och drag det igenom den sista m. Höger framstycke: Sticka som vänster framstycke, men åt
motsatt håll. Int till V-ringningen stickas 2 rm tills. De sista 4 m stickas som 1 db ödhpt, 1 rm, drag den första m över den sista.
ÄRMAR (E,F,G,H)
VÄNSTER ÄRM

HÖGER ÄRM

Lägg upp 69(75)81(87)93(103) m på st nr 3.5. Sticka 3(3)3(3)4(4) cm resår. Byt till st nr 4 och slätst. Ärmhål: Maska av
4(5)7(8)9(11) m i början av de 2 nästkommande v till ärmhål = 61(65)67(71)75(81) m på stickan. Sticka 2(2)2(0)0(0) v.
Sticka raglanint enl. följande: Nästa v (rätsidan): 2 rm, 3 rm tills, sticka till 5 m återstår, 1 db ödhpt, 2 rm. Upprepa
dessa int på vart 4:e v ytterligare 11(12)13(14)15(17) ggr = 13(13)11(11)11(9) m återstår. Sticka 2 v. Maska av 3(3)3(3)2(2)
m i början på nästa v = 10(10)8(8)8(7) m. Nästa v (= sista raglanint, endast i arb högra sida): 2 rm, 3 rm tills, räta v ut =
8(8)6(6)6(5) m återstår. Maska av 3(3)3(3)6(5) m i början på nästa v, sticka 1(1)1(1)0(0) v, och maska av de sista
5(5)3(3)0(0) m.
Stickas som vänster ärm, men åt motsatt håll.

Version  1

MONTERING (E,F,G,H)

Fästa alla trådar. Sy alla raglan sömmarna. Sy sidsömmarna. Sy ihop resåren på ärmarna och sy den lilla sömmen under
ärmarna. Halskant på slipover med rund hals (E): Ta lilla rundst. nr 3.5 och börja vid vänstra raglansömmen på
bakstycket. Sticka upp från rätsidan 9(9)6(6)6(5) m utmed vänster ärmkant, 81(85)91(95)97(99) m utmed halskanten på
framstycket, 9(9)6(6)6(5) utmed höger ärmkant, och 33(35)37(39)41(43) m utmed nacken = 132(138)140(146)150(152) m
totalt. Sticka 3(3)3(3)4(4) cm resår. Maska av i resår. Halskant på slipover med V-ringning (F): Ta rundst. nr 3.5 och
börja vid vänster raglansöm på bakstycket. Sticka upp från rätsidan upp 9(9)6(6)6(5) m utmed vänster ärmkant,
47(50)53(56)59(62) m utmed V-ets vänstra sida, sticka mittmaskan rät och markera den med en tråd el. liknanade. Sticka
upp 47(50)53(56)59(62) m utmed V-ets högra sida, 9(9)6(6)6(5) m utmed höger ärmkant, och 34(36)38(40)42(44) m
utmed nacken = 146(154)156(164)172(178) m totalt. Nästa v: Sticka resår till en 1 m före den markerade mittmaskan
lyft  2 m som om de skulle stickas rm tills. sticka 1 rm, drag de 2 lyftade m över den stickade på en gång (dvs. så att
mittm. kommer att ligga överst på int.). Fortsätt i resår v runt. Sticka totalt 3(3)3(3)4(4) cm resår med int. i V-et på
vartannat v som beskrivets. Maska av i resår. Fram och halskanter på väst med rund hals (G): Vänster framkant: Ta
den långa rundst. nr 3.5 och sticka upp från rätsidan 89(89)91(93)95(99) m utmed västens vänstra framkant. Sticka
3(3)3(3)4(4) cm resår. Maska av i resår. Höger framkant: Ta den långa  rundst. nr 3.5 och sticka upp från rätsidan
89(89)91(93)95(99) m utmed västens högra framkant. Sticka 3(3)3(3)5(5) v resår. Nästa v (rätsidan med knapphål):
7(7)5(7)8(7) m resår *maska av 3 m (=knapphål) 14(14)12(12)12(13) m resår, upprepa från* ytterligare 3(3)4(4)4(4) ggr,
maska av 3 m, 11(11)8(8)9(9) m resår. Fortsätt med resår och lägg upp 3 nya m över knapphålen.Sticka totalt 3(3)3(3)4(4) cm
resår. Maska av i resår. Halskant: Använd st nr 3.5 och börja vid framkantens högra framstycke och sticka upp från
rätsidan 37(40)43(45)47(48) m utrmed framstycke 9(9)6(6)6(5) m utmed höger ärmkant 33(35)37(39)41(43) m utmed
nacken 9(9)6(6)6(5) m utmed vänster ärmkant och 37(40)43(45)47(48) m utmed vänster framstycke =
125(133)135(141)147(149) m totalt. Sticka 3(3)3(5)5(5) v resår. Nästa v (rätsidan med knapphål): 3 m resår, maska
av 3 m, sticka resår v ut. Fortsätt i resår och lägg upp 3 nya m över knapphålet. Sticka totalt 3(3)3(3)4(4) cm resår.
Maska av i resår. Sy i knapparna mitt för knapphålen. Fram och halskanter på väst med V-ringning (H): Använd lång
rundst. nr 3,5 och sticka upp 63(65)68(71)73(73) utmed västens högra framkant, 48(51)53(55)58(62) m utmed högra
sidan av V-et, 9(9)6(6)6(5) m utmed höger ärmkant 33(35)37(39)41(43) m utmed nacken, 9(9)6(6)6(5) m utmed vänster
ärmkant, 48(51)53(55)58(62) m utmed vänster V-kant och 63(65)68(71)73(73) m utmed vänster framkant =
273(285)291(303)315(323) m totalt. Sticka 3(3)3(3)5(5) resår. Nästa v (rätsidan): 7(6)9(9)8(8) m resår, maska av 3 m
(=knapphål) *14(15)15(16)17(17) m resår, maska av 3 m upprepa från* ytterligare 2(2)2(2)2(2) ggr sticka resår v ut.
Fortsätt i resår och lägg upp 3 nya m över knapphålen Sticka totalt 3(3)3(3)4(4) cm resår. Maska av i resår. Sy i knapparna
mitt för knapphålen.

TVÄTTRÅD

På alla våra banderoller finner Du tvättråds rekommendationer för garnkvalitén. För färdig produkt rekommenderar vi
skonsam tvätt. Stickade plagg tvättas med avigsidan utåt.
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