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STORLEK
(XS) S (M) L (XL)  

PL AGGETS MÅTT
Övervidd: (89) 96 (101) 110 (120) cm
Hel längd: (53) 53 (54) 56 (58) cm
Ärmlängd: 38 cm, alla storlekar
Alla mått gäller färdigt plagg, kroppsmått + 
rörelsevidd. Dessa mått är beräknade efter 
angiven masktäthet.

GARN
BØRSTET ALPAKKA (96 % alpakka, 4 % 
nylon, 50 gram = ca 110 meter)

GARNÅTGÅNG
Mörk himmelsblå 6042: (7) 7 (8) 8 (9) nystan

REKOMMENDER ADE STICKOR
Rundst och strumpst 4 och 5 mm

MASKTÄTHET
16 m slätst på st 5 = 10 cm
Nr på stickan är bara vägledande. Får du fler 
antal m på 10 cm, byt till tjockare st, får du 
mindre antal m på 10 cm byt till tunnare st.

K ANTM STICK AS R ÄT PÅ ALL A V 

FR AM- OCH BAKSTYCKE
Lägg upp på rundst 4, (142) 154 (162) 176 
(192) m. Sticka runt i resår 1 vriden rm, 1 am i 
5 cm.
Sätt ett märke i var sida med (71) 77 (81) 88 
(96) m på var del.
Byt till rundst 5 och sticka slätst tills arb 
mäter (33) 33 (33) 35 (36) cm. 
Maska av för ärmhål 6 m i var sida (= 3 m på 
var sida om märkena), och sticka var del för sig.

BAKSTYCKE
= (65) 71 (75) 82 (90) m.
Sticka slätst fram och tillbaka innanför 1 
kantm i var sida, samtidigt som det avmaskas 
för ärmhål i början av varje v i var sida 
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1) 2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 
(2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1) 2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 
(3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1) m = (43) 43 (45) 
46 (48) m.
Sticka tills arb mäter (53) 53 (54) 56 (58) cm. 
Maska av enl följande: De 7 första och 7 sista 
m avmaskas stramt (rynkas tillsammans) till 
axel. De övriga m avmaskas passande löst för 
nacken.

FR AMSTYCKE
= (65) 71 (75) 82 (90) m.
Sticka och maska av för ärmhål som på 
bakstycket, samtidig när arb mäter (43) 43 
(43) 45 (46) cm avmaskas för halsen de 
mittersta (11) 11 (13) 14 (16) m. Sticka var sida 
för sig.
Maska av mot halsen vartannat  v 2,2,1,1,1,1,1 m. 
Sticka tills arb mäter (53) 53 (54) 56 (58) cm. 
Maska av de resterande 7 m stramt. 
Sticka den andra sidan på samma sätt, men 
åt motsatt håll. 
 
ÄRMAR
Lägg upp på strumpst 4, (28) 28 (32) 32 (34) 
m. Sticka runt i resår 1 vriden rm, 1 am i 12 cm.
Sticka 1 v slätst, samtidigt som det ökas 
jämnt fördelat till (84) 84 (88) 88 (88) m. Öka 
genom att sticka i främre och bakre 
maskbågen i varje m och genom att ta upp 
tråden mellan 2 m och sticka den vriden rät 
mellan (28) 28 (24) 24 (20) m.
Sätt ett märke där varvet börjar.

Byt till strumpst 5 och sticka slätst tills ärmen 
mäter 23 cm. Minska 2 m mitt under ärmen 
genom att sticka 2 rm tillsammans före och 
efter märket. Upprepa minskningen med 1½ 
cm mellanrum 3 ggr till = (76) 76 (80) 80 (80) 
m. Sticka tills ärmen mäter 38 cm, eller 
önskad längd. 
Maska av 6 m mitt under ärmen. 
Ärmkulle:
= (70) 70 (74) 74 (74) m.
Sticka slätst fram och tillbaka, samtidigt som 
det avmaskas i början av varje v i var sida 
1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 m = (50) 50 (54) 54 (54) m. 
Sticka tills ärmkullen mäter (12) 12 (13) 13 (14) 
cm. 
Maska av i början av varje v i var sida 7,7,7 m. 
Maska av de resterande (8) 8 (12) 12 (12) m.  
Lägg arb åt sidan och sticka en ärm till på 
samma sätt.

MONTERING
Sy ihop axlarna till smala axlar. 
Sy in en rynktråd utmed översta delen på 
ärmkullen och drag ihop tråden till puffärm. 
Anpassa ärmen i ärmhålet och sy i ärmarna.
  
HALSK ANT
Lägg upp på st 5, (80) 80 (82) 82 (84) m. Byt 
till st 4 och sticka runt i resår 1 vriden rm, 1 am 
i 12 cm. Byt till st 5 och maska av löst i resår.
Sy fast halskanten runt halsen. Vik halskanten 
dubbel mot avigs och sy till den med dolda 
stygn.  
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