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RÄTSTICKAD KOFTA MED STORA KNAPPAR

MASKTÄTHET

Ca 18 m rätst på st 5 = 10 cm. Kontrollera noga att masktätheten stämmer. Stickar du fast byt till grövre stickor, stickar
du löst byt till smalare stickor.

STORLEKSGUIDE

För att hitta din storlek rekommenderar vi dig att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Bröstvidd mäter du där
bysten är som störst och gärna med BH på (a). Stussmått (b) mäts där du är som bredast över höften.

GARNKVALITÉ
STORLEKAR/DAM
STORLEKAR/EUR
BRÖSTVIDD
ÖVERVIDD
ÄRMLÄNGD
HEL LÄNGD
GARNÅTGÅNG/FG. 8846
STICKOR
VIRKNÅL
TILLBEHÖR
DESIGN
TEXT & GRADERING

Soft Cotton
S(M)L(XL)
36-38(40-42)44-46(48-50)
84-88(92-96)100-104(110-116) Kroppsmått enligt måttlista
Ca 84(92)100(110) cm Plaggets mått
Ca 46(47)48(49) cm Plaggets mått
Ca 56(58)60(62) cm Plaggets mått
Ca 450(500)550(600) g
Nr 5
Nr 4 - 4½
2 stora knappar
Kristina Mellström
Sanna Mårdh Castman / Soolorado
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TIPS! Läs igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete, så undviker du frågetecken.
FÖRKORTNINGAR

arb=arbetet, avigs=avigsidan, avm=avmaska, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska/maskor, rätst=rätstickning,
slätst=slätstickning, st=sticka/stickor, v=varv

FÖRKLARINGAR

Enkelint: i början av v = 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna, i slutet av v= 2 m tills rätt.
Fast maska (fm) = Stick ned nålen i nästa m, omslag om nålen, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet
genom båda m på nålen.
Yttersta m i var sida = kantm.

BAKSTYCKET

Lägg på st 5 upp 78(86)90(102) m och sticka rätstickning (1:a v = avigs). När arb mäter ca 33(34)35(35) cm avm för
ärmhål i var sida 4(5)5(5) m. När arb mäter ca 56(58)60(62) cm sätt 23(25)26(30) m i var sida på en tråd= axlar. (räts).
Avm rest 24(26)28(32) m = nacken.

VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 5 upp 39(43)45(51) m och sticka rätst lika bakst. Avm för ärmhål vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.
När arb mäter ca 51(53)55(57) cm avm för halsen i framkanten vartannat v 6-3-2-1(7-3-2-1)7-3-2-1-1(8-3-2-2-1) m. Sätt de
rest 23(25)26(30) m för axeln på en tråd vid samma höjd som på bakst.

HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika som vänster framst men åt motsatt håll. OBS! När ärmhålet mäter ca 12(13)14(14) cm görs ett knapphål i
framkanten, innanför 3 rm. Knapphål = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. Gör ytterligare ett knapphål när ärmhålet
mäter ca 16(17)18(18) cm. Sticka ihop axlarna på bakst och framstyckena enl följ: Lägg styckena med avigsidorna mot
varandra, sätt axelmaskorna på en sticka. Sätt varannan m från framst och varannan m från bakst. Lyft första m.
Sticka ihop 2 m och drag den lyfta m över. Fortsätt att sticka ihop m och dra en m över tills maskorna tar slut.

ÄRMAR

Stickas från ärmhålet och nedåt. Plocka med st 5 upp 73(77)81(81) m utmed ärmhålet. Sticka rätst. När arb mäter 4 cm
görs 1 int i var sida, innanför kantm. Upprepa int med 5 varvs mellanrum tills det finns 41(41)43(43) m på stickan.
När arb mäter 46(47)48(49) cm avm samtliga m.

MONTERING

Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Virka med virknål 1 v fm utmed framkanter och runt
halsringningen. Sy i knappar .

TVÄTTRÅD

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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