VikingFox4you
Väst

1211-4

Storlekar: XS
S
M
L
XL
XXL
Övervidd: 84
87
91
98
105
113 cm
Hel längd: 38
39
40
40
41
41 cm
GARNALTERNATIV: Viking Fox4you (97% Rayon, 3%
Polyamid). Nystan à 50 gr.
Färg nr 792
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Stickor och tillbehör: Rundst och strumpst nr 8 + ev en hake till
att fästa mitt fram.
Stickfasthet: 11 m slätstickning på st nr 8 mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
OBS! VÄSTEN STICKAS I 3 STYCKEN – BAK OCH 2
FRAMSTYCKEN.
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.

Bakstycke
Lägg upp 46-48-50-54-58-62 m på st nr 8. Sticka 4 v rätt fram
och tillbaka till arb mäter ca 17-18-18-18-18-18 cm. Maska av
för ärmhål i bägge sidor på vartannat v med 2 m 1 gång och 1 m
1 gång = 40-42-44-48-52-56 m på v. Fortsätt rakt upp till arbetet
mäter hel längd och ärmhålet mäter ca 21-21-22-22-23-23 cm.
Maska av.
Höger framstycke
Lägg upp på st nr 8, 23-24-25-27-29-31 m. Sticka fram och
tillbaka i rätstickning, sticka till arbetet mäter ca 17-18-18-1818-18 cm. Maska av för ärmhål i sidan lika som bakstycket,
samtidigt som det minskas till V-hals på vart 4:e v såhär: Minska
1 m i början av v genom att sticka 2 m rätt tills tot 9-9-10-10-1111 gånger. Det är nu 11-12-12-14-15-17 m på v till axel. Sticka
till framstycket mäter lika långt som bakstycket. Maska av.
Sticka det vänstra framstycket lika men spegelvänt.
Montering
OBS! Det blir snyggast om plagget sys ihop med dubbel sytråd.
Lägg bak och framstycke över varandra och sy i hop i var sida,
samt överst på var axel. Fäst alla lösa trådar. Sy fast en hake i
övergången till 1:a v halsavmaskningen.
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.

