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FREJA, 100% Acryl
Storlek: S (M) L (XL) XXL 
Garnåtgång: 8 (9) 10 (11) 12 nystan



KOPIERING FÖRBJUDEN! KOPIERING FÖRBJUDEN!

Damkofta med hålstickad bård
FREJA, 100% Acryl
901-388
___________________________________________________________________________
Storlek:  S (M) L (XL) XXL
Bröstvidd:(pers) 76-80 (84-88) 93-98 (103-108) 113-118 cm
Bröstvidd:(pl) 93 (102) 111 (121) 130 cm
Hel längd: 60 (62) 64 (66) 68 cm
Ärmlängd: 44 (45) 46 (47) 48 cm
Garnåtgång: 8 (9) 10 (11) 12 n.fg 16 (lj.beige/slingad)
 i FREJA
Garnalternativ: SUPERWASH SPORT. Tänk på att garnåtgången kan bli annorlunda i en annan kvalitet.
Stickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm.
Tillbehör: 6 st knappar.
___________________________________________________________________________
Masktäthet: 20 m mönster på st 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du 
för fast, byt till grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte 
masktätheten, får plagget fel storlek och anigen garnåtgång kan ändras.
___________________________________________________________________________
Mönster 1 enligt diagram.

Mönster 2:
Varv 1: (räts) Rätt.
Varv 2: X lyft 1 m med garnet bakom arb, 1 rm. Upprepa från X v ut.
Varv 3: Rätt.
Varv 4: X 1 rm, lyft 1 m med garnet bakom arb. Upprepa från X v ut.
Upprepa dessa 4 varv.

OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm), ingår ej i mönstren. Kantm i början av v stickas 
alltid rät och i slutet vriden rät.

Bakstycket: Lägg på st 3½ upp 96 (104) 114 (124) 132 m och sticka 7 räta v (1:a v = avigs). Byt till st 4 
och sticka mönster 1 (varv 1 - 4) 6 ggr utom på de yttersta 2 (1) 1 (1) 0 m i var sida innanför kantm. Dessa 
m stickas i slätst. Därefter stickas mönster 2 (varv 1 - 4) 2 ggr. Resten av arb stickas i randmönster enl följ: 
X 12 v slätst, mönster 2 (v 1 - 4) en gång X. Upprepa X-X. När arb mäter 41 (42) 43 (44) 45 cm avm för 
ärmhål vartannat v i var sida 6-2-2-1-1 (6-2-2-2-1-1) 7-3-2-2-1-1-1 (8-3-2-2-2-1-1-1) 9-4-2-2-2-1-1-1 m. Vid 
59 (61) 63 (65) 67 cm avm för nacken de mittersta 26 (28) 30 (30) 30 m och var sida stickas för sig. Avm vid 
nacken ytterl 3 m. På nästa v sätts axelns m på en nål.

Vänster framstycke: Lägg på st 3½ upp 46 (52) 56 (62) 64 m och sticka 7 räta v. Byt till st 4 och sticka 
mönster 1 (varv 1 - 4) 6 ggr utom på de yttersta 2 (0) 2 (0) 1 m i var sida innanför kantm. Dessa m stickas i 
slätst. Därefter stickas mönster 2 (2 ggr). Resten av arb stickas i randmönster som på bakst. Avm för ärmhål 
vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. När arb mäter 51 (53) 55 (57) 59 cm avm för halsen 
vartannat v 6-3-2-1-1-1 (7-3-2-2-1-1-1) 7-3-2-2-1-1-1 (7-4-2-2-1-1-1) 7-3-2-2-1-1 m. Sätt axelns m på en nål 
vid samma höjd som på bakst. 

Höger framstycke: Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

Ärmarna: Lägg på st 3½ upp 48 (52) 52 (54) 56 m och sticka 7 räta v. Byt till st 4 och sticka mönster 1 (varv 
1 - 4) 6 ggr över de mittersta 40 (50) 50 (50) 50 m och slätst över de återstående m i var sida innanför kantm. 
Därefter stickas mönster 2 (2 ggr). Resten av arb stickas i randmönster som på bakst. OBS! När arb mäter 
3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa denna ökn med 2½ cm:s mellanrum (alla storl) tills det 
finns 78 (82) 86 (90) 94 m på stickan. Lägg ev ökningarna tätare mot slutet (de större storl). Utöka mönstret 

efterhand som maskantalet ökar. Vid 44 (45) 46 (47) 48 cm avm för ärmkupan vartannat v i var sida 6-2 (6-
2) 7-2 (8-2) 9-2 m. Därefter avm 1 m vartannat v i var sida 11 (12) 14 (15) 16 ggr och slutligen 2 m i början 
av varje v tills 16 (18) 18 (18) 18 m återstår. Maska av elastiskt.

MONTERING
Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sticka med st 3½ ihop axlarna 
från avigs. Sätt vardera styckes axel på en sticka. Lägg arb räts mot räts. Börja i ytterkanten. Sticka rätt ihop 
1 m från vardera sticka och maska av samtidigt.
Halskant: Plocka med st 3½ från räts runt halsringn upp ca 88 (92) 96 (96) 100 m och sticka 7 räta v. Maska 
av.
Vänster framkant: Plocka med st 3½ från räts innanför kantm upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 3:e v, 
och sticka 7 räta v. Maska av.
Höger framkant: Stickas lika vänster men åt motsatt håll och med 6 st knapphål mitt på kanten. Det nedersta 
2 cm från kanten, det översta mitt för halskanten och de övriga med jämna mellanrum. Knapphål = maska 
av 2 m, vilka åter läggs upp på nästa v. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i 
ärmarna. Sy i knappar.
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