Viking Fox4you
Väst med luva

1211-12

Storlekar:
small
medium
large
x large
Övervidd ca
93
100
107
116 cm
Hel längd ca
58
60
60
62 cm
GARNKVALITET: Viking Fox4you ( 97 % rayon, 3 %
polyamid), nystan à 50 gr.
Färg nr 705

18

19

19

20 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 8
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
VÄST
Lägg upp på st nr 8, 102 – 110 – 118 – 128 m och sticka
rätstickning fram och tillbaka. När arbetet mäter 37-38-38-39cm delas arbetet i var sida för ärmhål med 26 – 28 – 30 – 33
maskor till vart framstycke och 50 – 54 – 58 – 62 maskor till
bakstycke. Sticka färdigt var del för sig.
Bakstycke
Sticka till arbetet mäter 58 – 60 – 60 – 62 cm. Maska av 15 – 16
– 17 – 19 maskor på var sida för axel.
Framstycke
Sticka lika som bakstycket (det är ingen halsavmaskning på
framstyckena). Maska av 15-16-17-19 m till axel.
Sticka andra framstycket lika.
Montering
Sy ihop axelsömmarna med dubbel sytråd. Sticka luvan över
resterande 42-46-50-52 m (= 11-12-13-14 m från vart framstycke
och 20-22-24-24 m från bakstycket). Alla mått mäts nu från
axelsömmen.
Luva
Sticka rätstickning fram och tillbaka och sätt en markering mitt
bak med en säkerhetsnål med 21 – 23 – 25 – 26 m till var del.
När arbetet mäter 4 cm, ökas 4 m på var axel (2 m på var sida om
axelsömmen med 1 m emellan) och öka samtidigt 2 m mitt bak =
6 m ökat. Fortsätt öka med 2 m mitt bak ca var 5:e cm 4 ggr. När
arbetet mäter ca 28 maska av 2 m mitt bak på vartannat v till
arbetet mäter ca 38 cm. Maska av. Fäst alla lösa trådar. Sy i hop
luvan i toppen med dubbel sytråd.
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.

