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VINGA

Modellstorlek: M
Fg. 40257: Ca 600 g
Stickor: Nr 4 & 4½
Rundsticka: Nr 4, 60 cm
Tillbehör: 7 st knappar
Storlekar: XS-XXL
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Vinga
Raggi, Gästrike 4tr
XS(S)M(L)XL(2XL)
32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
76-80(84-88)92-96(100-104)110-116(120-126) Järbo Garn kroppsmått
Ca 95(104)112(119)130(140) cm Plaggets mått
Ca 15(16)17(18)18(19) cm Plaggets mått
Ca 59(62)64(66)68(70) cm Plaggets mått

Ca 500(550)600(650)700(750) g
Nr 4 och 4½
Nr 4, 60 cm
7 st knappar
Soolorado/Sanna Mårdh Castman

MASKTÄTHET

Ca 17 m och 24 v slätst och mönsterst på st 4½ = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för
att på 10 cm få 17 m.

STORLEKSGUIDE

Leta reda på de kroppsmått som överensstämmer bäst med dina. Så här gör du: 1. Mät byst- (a) och höftvidden
(b) direkt på kroppen, se figuren. Håll måttbandet alldeles intill kroppen utan att dra åt det. 3. Ta med hjälp av
dina kroppsmått reda på vilken storlek du har enligt tabellen, därefter bestämmer du hur mycket rörelsevidd du
vill att ska vara i plagget.
DAM
EUR
a) Bröstvidd (cm)
b) Stussvidd (cm)
c) Midjevidd (cm)
d) Innerbenslängd (cm)

XS
32 24
76 80
84 88
60 64
79

S
36 38
84 88
92 96
68 72
79

M
40 42
92 96
100 104
76 78
79

L
44 46
100 104
108 112
84 88
79

XL
2XL
48 50
52 54
110 116 122 128
117 122 127 132
94 100 106 112
79
79

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
FÖRKORTNINGAR

am=avig maska, arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, fg=färg, int=intagning, m=maska/maskor, rm=rät maska,
räts=rätsidan, slätst=slätsticking, st=sticka/stickor, v=varv, ökn=ökning

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät
Öka 2 m (dubbelökn.)= tag upp tråden mellan 2 m, sticka 1 rm i bakre och 1 rm i främre maskbågen
Yttersta m i var sida stickas rät alla v = kantm.
Enkelint: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 2 m tills rätt
Dubbelint: i början av v = 3 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 3 m tills rätt

BAKSTYCKE

Lägg på st 4 upp 92(98)104(110)116(122) m och sticka resår 3 rm 3 am innanför kantm i var sida, i ca 13 cm. Minska
på sist av 9(7)7(7)3(1) m jämnt fördelat = 83(91)97(103)113(121) m. Byt till st 4½ och sticka mönster enl diagram.
Utgå från mittmaskan. M som inte ingår i mönstret stickas i slätst. När arb mäter ca 24(26)27(29)30(32) cm börjar man
att snedda för raglan. Gör 1 enkelint innanför kantm. Upprepa enkelint med 3 v:s mellanrum ytterl 17(15)13(11)8(5) ggr,
därefter med 1 v:s mellanrum sammanlagt 4(9)14(18)26(32) ggr. Sticka 1 v. Gör sedan 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum
sammanlagt 3 ggr. Sticka 1 v och avm på nästa v rest 27(29)29(31)31(33) m.

FRAMSTYCKE/VÄNSTER

Lägg på st 4 upp 44(50)50(56)56(62) m och sticka resår 3 rm 3 am innanför kantm i var sida, i ca 13 cm. Minska på sista
v 3(5)2(5)0(2) m jämnt fördelat = 41(45)48(51)56(60) m. Byt till st 4½ och sticka mönster enl diagram. Börja i sidan
lika bakst. Gör raglanint lika bakst, men uteslut de översta 3 dubbelint. Samtidigt med den 17:e(19:e)23:e(24:e)29:e(32:a)
raglanint avm för halsen i framkanten 7(8)8(9)9(10) m. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-2-1-1-1 m. Maska
av de återstående 2 m.

FRAMSTYCKE/HÖGER

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM

Lägg på st 4 upp 74(74)74(74)80(80) m och sticka resår 3 rm 3 am innanför 1 kantm i var sida i 5 cm. Minska på sista
v från avigs 5(3)1(1)5(5) m jämnt fördelat = 69(71)73(73)75(75) m. Byt till st 4½ och sticka mönster enl diagram
innanför kantm. Utgå från mittmaskan. M som inte ingår i mönstret stickas i slätst . När arb mäter ca 6 cm ökas 1 m i
var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 4(5)6(8)8(10) ggr. Gör sedan 1 dubbelökn i var sida innanför
kantm, upprepa dubbelökn vartannat v tills det finns 107(111)115(115)117(117) m på stickan. OBS! Utöka mönstret i
sidorna allteftersom maskantalet ökar i den mån det går. När arb mäter ca 15(16)17(18)18(19) cm börjar man att från
räts göra raglanint. Gör 1 dubbelint innanför kantm i var sida. Upprepa dubbelint med 3 varvs mellanrum ytterl
17(17)17(17)19(19) ggr . Sticka 1 v. Gör sedan 1 dubbelint med 1 varvs mellanrum sammanlagt 4(5)6(6)4(4) ggr. Sticka
1 v. Det återstår nu 19(19)19(19)21(21) m. På nästa v sneddas för halsen enl följ:
Varv 1: (räts) Maska av 4(4)4(4)5(5) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet.
Varv 2, 4 och 6: (avigs) stickas utan avm och int.
Varv 3: (räts) Maska av 4(4)4(4)4(4) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet.
Varv 5: (räts) Maska av 3(3)3(3)4(4) m i början av v och gör 1 dubbelint i slutet. Det återstår nu 2 m vilka avm.
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VÄNSTER ÄRM

Stickas lika höger men åt motsatt håll. Sneddningen börjar 1 v tidigare = avigs.

MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått, mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop raglansömmarna. Halskant: Plocka
med rundst 4 upp ca 104(110)110(110)116(116) m runt halsringningen och sticka resår 3 rm 3 am innanför 1 kantm i
var sida, i ca 2½-3 cm. Maska av i resår. Vänster framkant: Plocka med st 4 från räts upp 1 m i varje v, hoppa över ca
vart 4:e v. Sticka resår 3 rm 3 am i ca 2½-3 cm. Maska av i resår. Höger framkant: Stickas lika som vänster men gör 7
st knapphål mitt på resåren. Det översta ca 1½ cm nedanför halskanten, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och
övriga med jämna mellanrum. Knapphål = Avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Sy ihop ärm och sidsömmarna. Använd
kantm till sömsmån. Sy i knappar.

TVÄTTRÅD

Stickade/virkade plagg tvättas separat med skonsam tvätt, avigsidan ut och utan optiskt vitmedel. Undvik blötläggning.
Sträcks i form i vått tillstånd. Ska plantorkas.
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Börja här
Upprepa
Utgå från mittmaskan.
När man utgår från mittmaskan
får man själv räkna ut var
mönstret börjar.
Upprepa pil till pil.

Mittmaskan

Upprepa

Börja här

= lyft 1 m, sticka 1 m, drag den lyfta m över
= sticka 2 m tills rätt
= 1 omslag
= rm från räts och am från avigs
= lyft 1 m, sticka ihop 2 m rätt, drag den lyfta m över

X = musch = sticka 1 rm, 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm i samma m, vänd, sticka 5 am,
vänd, sticka 3 rm, sticka ihop 2 m rätt och drag de 3 rm över de ihopst m
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