Viking Kid Mohair
Bolero

1304-4

Storlek
Dam
GARNALTERNATIV: Viking Kid Mohair ( 70% kid
mohair, 18% merino ull, 12% nylon ) nystan à 50 gr. Viking
Eco Alpaca (100% alpacka) à 100 gr härva. Viking Odin (
100% ull, superwash), à 100 gr nystan.
Rosa nr 966

3 nystan

Stickor och tillbehör: Rundsticka nr 4 ½.
Stickfasthet: 18 maskor slätstickning på st 4 ½ mäter ca 10 cm.
Viktigt att stickfastheten hålls för ett lyckat resultat.
Mönster A: * 2 v rätstickning. På nästa v stickas 1 m rätt, 2
omslag (dubbelt), som upprepas varvet ut. Sticka rätt tillbaka,
men släpp ner alla omslag *.
Upprepa från * till *.
Börja på vänster ärm. Lägg upp på st nr 4	
  ½, 48 maskor och
sticka resår med 2 rm, 2 am runt i ca 16 cm. Fortsätt fram och
tillbaka. Sticka 2 v rätstickning och öka 3 m över de första 6 och
3 m över de 6 sista m på första v. Sticka så mönster A, och
upprepa ökningen genom att öka 3 m över de 6 första och 3 m
över de 6 sista m på 1:a v (av mönster A). Fortsätt med mönster
A som upprepas, samtidigt som det ökas 1 m, 1m innanför
kantmaskan i början och slutet av nästa v. Fortsätt att öka 1m i
början och slutet av rätstickningen, 1 m innanför kantmaskan ca
var 2 ½ cm till det är 88 maskor på v och arb mäter ca 48 cm
(sluta med en hel rapport mönster A). Dela nu arb med 44
maskor till var del för halsöppning och sticka höger sida färdig
först. Fortsätt fram och tillbaka och öka 1 m, 1 m innanför
kantmaskan i början av 1:a varvet varje gång du upprepar
mönster A, tot 5 ggr (och halsöppningen mäter ca 10 cm). Det är
nu 49 maskor på varvet. Fortsätt fram och tillbaka, men minska
nu 1 m, 1 m innanför kantmaskan i början av 1:a v varje gång du
upprepar mönster A, tot 5 ggr. Det är nu 44 maskor på stickan.
Sätt maskorna på en hjälpsticka och sticka den andra sidan lika,
men spegelvänd.
Sätt in bägge delar på samma sticka och fortsätt fram och tillbaka
över alla maskor. Sticka mönster A som förut men minska 1 m, 1
m innanför kantmaskan i början och slutet av varvet ca var 2 ½
cm till det är 62 maskor på varvet och arb mäter (= mätt från
halsöppningen) ca 31 cm. Sluta med ett helt mönster A, men på
sista v minskas 1 m, 1 m innanför kantmaskan i början och slutet
av varvet. Minska därefter 3 m över de 6 första och 3 m över de
6 sista maskorna. Sticka 2 v rätstickning och upprepa
minskningen med att minska 3 m över de 6 första och 3 m över
de 6 sista maskorna. Det är nu 48 maskor på varvet. Fortsätt runt
och sticka i resår 2 rm, 2 am i ca 15 cm. Maska av i resår.

	
  

