ärmarna med dubbel sytråd. Sy i 12 hakar jämnt fördelat mitt
fram.

Viking Fox4you
Kofta

1211-1

Storlekar:
small
medium
large
Övervidd ca
92
100
111cm
Hel längd ca
65
66
68cm
Ärmlängd ca
34
35
36cm
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97 % Rayon, 3 %
Polyamid), nystan à 50 gr.
Färg nr 722

26

28

30 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8 + 12 hakar.
Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat
Fästa trådar med Fox4You
Lägg slutet av garnet du stickar med över början på det nya
nystanet så att de överlappar, sticka 3 m med dubbelt garn.
Då är det fäst ordentligt och du kan klippa av ganska nära
maskan.
OBS! På större plagg kommer arbetet att töja sig lätt. Det
kan därför vara bra att mäta arb hängande. Du får då ett
bättre resultat till slut.
KOFTA
Lägg upp på st nr 8, 162 – 170 – 182 m och sticka rätstickning
fram och tillbaka samtidigt som det minskas 6 m jämnt fördelat
på var 4:e cm 10 ggr. Det är då 102 – 110 – 122 maskor på
stickan. Sticka till arbetet mäter ca 41 – 41 – 42 cm från
uppläggningskanten. Sätt en markering i var sida med 50 – 54 –
60 maskor till bakstycke och 26 – 28 – 31 maskor till vart
framstycke. Dela nu arb i var sida för ärmhål och sticka färdigt
var del för sig. Sätt en säkerhetsnål som markering i början och
slutet av varvet och mät vidare härifrån.
Bakstycke: Sticka till bakstycket mäter ca 24 – 25 – 26 cm. Hel
längd är nu ca 65 – 66 – 68 cm. Maska av 15 – 16 – 18 maskor =
axelmaskor. Sätt en markering med en säkerhetsnål. Maska av
20-22-24 maskor = maskor till halsringning. Sätt en markering
med en säkerhetsnål och maska av avslutningsvis 15-16-18
maskor = axelmaskor.
Framstycke: Sticka fram och tillbaka som på bakstycket men
när framstycket mäter ca 15 – 16 – 17 cm, maska av de första 7 –
8 – 9 maskorna till halsringning. Fortsätt maska av för
halsringning på vartannat v med 2 m 1 gång, 1 m 2 ggr. Sticka
till framstycket är lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka
det andra framstycket lika men spegelvänt.
Ärmar
Lägg upp på st nr 8 74 – 80 – 86 maskor och sticka rätt fram och
tillbaka samtidigt som det minskas 9 – 10 – 11 maskor jämnt
fördelat på var 4:e v 4 ggr. Det är nu 38 – 40 -42 maskor på
varvet. Sticka till arbetet mäter ca 34-35-36 cm. Maska av. Sy
ihop under ärmen med dubbel sytråd. Sticka den andra ärmen
lika.
Montering
Sy i hop med dubbel sytråd de 15 – 16 – 18 maskorna på var
axel.
Halskant: Börja fram och sticka eller plocka upp runt halsen på
st nr 8 ca 38-42-46 m och sticka rätstickning till halskanten
mäter ca 20 cm (eller till det inte är mer garn kvar), se till att det
finns garn för avmaskning. Maska av. Vik kanten dubbel mot
avigan och sy fast snyggt på avigan med dubbel sytråd. Sy i

Borsta plagget med en bredtandad kam (helst av trä). Plagget kan
också fuktas lätt med vatten, använd då en sprayflaska och
spraya lätt medan du borstar.
Plagg stickat i Fox4you bör tvättas.

