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TROPIK

MODELLSTORLEK: M
Bf. 55002: Ca 700 g
BLOMMA: Restgarn 55001 & 55004
STICKOR: Nr 3½ & 4
VIRKNÅL: Nr 3½
TILLBEHÖR: 4 Knappar
STORLEKAR: S-2XL

Version nr 1
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KOFTA MED 20-TALSINSPIRATION

MASKTÄTHET
FÖRKLARINGAR

Ca 23 m och 30 v slätst på st 4 = 10 cm - eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 23 m.
Lm = luftmaska, fm = fastmaska, hst = halvstolpe, sm = smygmaska

STORLEKSGUIDE

Rörelse vidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plagg typ och form. För att få rätt storlek rekommenderar
vi att Du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer Du själv hur mycket rörelsevidd du vill ha.

GARNKVALITÉ
STORLEK, EUR
STORLEKAR
BRÖSTVIDD/KROPPENS
ÖVERVIDD/PLAGGETS
ÄRMLÄNGD/PLAGGETS
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG/BF
STICKOR
VIRKNÅL
TILLBEHÖR
DESIGN & TEXT
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Tropik
(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
(S)M(L)XL(2XL)
FOTO Jan Carlsson Fotografen i Gävle
(84-88)92-96(100-104)110-116(120-126) kroppsmått
HÅR & MAKE Angelica Pennerdahl
FOTOMODELL Rebecka Rehnström, Stockholmsgruppen
Ca (92)100(108)116(122) cm Plaggets mått
ETT TACK TILL
Ca (60)62(64)65(66) cm Plaggets mått
KLÄDER & TILLBEHÖR Gina Tricot, Valbo Köpcentrum, Selmas i Gävle
MILJÖ Mackmyra Bruk & Mackmyra Herrgård
Ca (69)71(73)75(77) Plaggets mått
Ca (600)700(800)900(1000) g Lin fg.nr 55002 + Restagarn i färgerna: gul 55001 & mullvad 55004 till blomma
Nr 3½ & 4
Nr 3
4 st knappar
Carin Green / Green Design

TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan Du påbörjar ditt arbete.
BAKSTYCKE

Lägg upp (108)116(124)134(142) m på stickor nr 4 och slätst. Börja minska 1 m i var sida var 4:e cm 5 ggr. När arb mäter
(26)28(30)30(31) cm ökas 1 m i var sida var 3:e cm 5 ggr. När arb mäter (41)43(44)45(46) cm avm (5,1,1,1)6,1,1,1
(7,1,1,1)8,1,1,1(9,1,1,1) m för ärmhål. När ärmhålet mäter (16)17(18)19(20)cm avm de mittersta (38)40(40)42(44) m
för halsen och sticka var sida för sig. Avm därefter 2,2,1,1,1 m vid halsen. Maska av.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp (16)20(24)29(33)m och sticka 1 varv slätst. Lägg därefter upp 3 nya m vid framkanten vartannat varv 4 ggr,
2 m vartannat varv 5 ggr, 1 m vartannat varv 5 ggr, samt 1 m vart 4:e varv 3 ggr. = (46)50(54)59(63)m. Minska och öka
i sidan som på bakstycket. Avm för ärmhål i sidan som bak. När ärmhålet mäter (6)6(7)8(8) cm avm (6,3,2,2,2)6,3,3,2,2
(7,3,2,2,2)8,3,2,2,2(9,3,2,2,2) m för halsen samt därefter 1 m vart 4:e varv 3 ggr. När arb är lika långt som bak, maska av.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika, fast åt motsatt håll.

ÄRMAR

Lägg upp (46)48(52)56(60) m på stickor nr 4 och sticka slätst. Öka 1 m vart 8:e varv (9)10(10)10(10) ggr, därefter vart
6:e varv 5 ggr. När ärmen mäter (38)40(42)43(44)cm avm (6)6(8)8(10)m i var sida, sticka 2 varv, minska 1 m i var sida
vartannat varv tills det återstår (24)26(28)32(32)m. Maska av.

FUSKLOCK

Lägg tråden bakom arb och plocka upp (26)26(26)28(30)m (1 m i varje m) (13)13(14)15(16)m in från framkanten och
(12)12(13)13(14)cm upp från nederkanten på stickor nr 3½ , tag av tråden, tag nytt garn och sticka 1 avigt varv, därefter
stickas enl. följ: x 2 varv rätt, 2 varv avigt x upprepa x-x i ca 5 cm. Maska av. Vik locket uppåt och näst fast i båda sidor.

NEDERKANT/BAK

Plocka upp ca (112)116(118)122(126) m på stickor nr 3½ och sticka 1 varv rätt, därefter x 2 varv avigt, 2 varv rätt x
upprepa x-x i ca 7 cm.

FRAMKANT/VÄNSTER

Börja upptill och plocka upp ca (80)84(88)92(96)m, (46)50(54)58(62)m på rundningen, samt (20)22(24)28(32)m nertill.
Sticka lika som bak.

FRAMKANT/HÖGER

Plocka upp och sticka lika som vänster, fast här göres 3 knapphål över 4 m på det 14:e varvet. Det 1:a göres 10 m från
halsringningen och de andra 2 med (14)16(16)18(20)m mellanrum. Förklaring knapphål: Avm 4 m, på nästa varv lägger
man upp 4 nya m över de avm. Sy ihop axelsömmarna med efterstygn.

HALSKANT

Plocka upp ca (180)184(188)192(196)m på stickor 3½ och sticka kant lika som framkant. Gör 1 knapphål på det 14:e
varvet rakt över de andra.

ÄRMKANTER

Plocka upp (46)48(52)56(60)m längs ärmens nederkant och sticka lika kant som på framkanterna, maska av (ej för fast).

MONTERING

Passa till ärmkupan och sy i ärmarna. Sy ihop ärm och sidsömmar med efterstygn. Sy i knappar.

VIRKAD BLOMMA

Virka upp 6 lm med brunt och slut dem till en ring med 1 sm.
Varv 1: 11 fm om ringen.
Varv 2: 11 fm
Varv 3: Virka upp x 7 lm med gult i den 1:a fm, vänd och virka tillbaka i den 2:a m från nålen räknat enl. följ: 1 fm, 5 hst,
1 fm i nästa m, upprepa från x. Inalles göres 10 blomblad. Fäst med 1 sm.
Sy på blomman på ärmen enl. bild.

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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