1681 – Kvadratrandig damkofta i pastellfärger i Mayflower Fake Fur.
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Stickor:

Stickor och rundstickor nr. 5.

Kvalité:

Mayflower Fake Fur. 100 % Polyester, 60 m pr. 50 gram.

Stickfasthet:

14 m och 24 varv i slät med sticka nr. 5 = 10 x 10 cm.

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som
är det professionella verktyget för stickning och virkning.
Dubbla kantmaskor: På rätsidan stickas de 2 första och de 2 sista m räta. På avigsidan lyftas de 2
första och de 2 sista m avig av med garnet på avigsidan på arb.

Tips: Det är en god ide att väva in en tråd i en annan färg med upp genom arbetet på var
rätsidavarv, så att det är enklare att räkna varven i höjden. Annars kan det vara ganska svårt att se.
Bak- och framstycken.
Lägg upp 154(160)166(172)178(184) m med rundstickor nr. 5 med ljuslila och sticka fram och
tillbaka i slät med dubbla kantmaskor i var sida till framkanter. Sticka 22(23)23(24)24(25) cm rakt
upp. Byta sedan till Ljusblå och sticka ännu 22(22)23(23)24(24) cm rakt upp.
Bakstycke.
Låt de yttersta 42(44)46(48)50(52) m på var sida vila till framstycken och sticka först bakstycket
över de mittersta 70(72)74(76)78(80) m. Byta till hudfärgad och maska av till armhål på var sida för
var annat varv för 1 x 3 m, 1 x 2 m och 4 x 1 m = 52(54)56(58)60(62) m. Fortsätt sedan rakt upp,
tills armhålen mäter 21(22)23(24)24(25) cm och sätt de yttersta 15(16)17(18)19(20) m på en
maskhåller till axlar. Maska av de mittersta 22 m till halskant.
Höger framstycke.
Fortsätt med hudfärgad och dubbla kantmaskor på framkanten. Maska av till armhål på vänster sida
på vart annat varv för 1 x 3 m, 1 x 2 m, 4 x 1 m. Samtidigt när där är stickat 8 varv på armhålan,
minskas i halsen så här: Sticka de dubbla kantmaskor och sticka 2 räta samman. Upprepa denna
minskning på vart annat varv 18(19)20(21)22(23) gångar totalt = 15(16)17(18)19(20) m. När
armhålan mäter 21(22)23(24)25(26) cm, stickas axlarna ihop med den motsvarande axel på
bakstycket: Lägg stickorna parallell rät mot rät och sticka maskorna samman i rät med 1 m från var
sticka och maska av samtidigt.
Vänster framstycke.
Stickas likadant som höger, blott spegelvänd. Minskningarna i halsen stickas så här: Sticka fram till
de sista 4 m, sticka 2 vriden ihop och sluta med de 2 dubbla kantmaskor.
Ärmen.
Lägg upp 34(36)38(40)42(44) m ljuslila med sticka nr. 5 och sticka fram och tillbaka i slät. Öka 1 m
i var sida på var 8 varv 12 gångar = 58(60)62(64)66(68) m. Samtidigt, när där är stickat

22(22)23(23)24(24) cm med ljuslila stickas vidare med ljusblå. När där är stickat 22 cm (alla
storlekar) med ljusblå, bytas till hudfärgad och där maskas av samtidigt till armkulle i var sida på
var 2 varv för 1 x 3 m, 1 x 2 m, 14(15)16(17)18(19) x 1 m, 1 x 2 m och 1 x 3 m. Maska av de
resterande 10 m. Sticka det andra ärm likadant.
Sy ärmen samman och sy i dem.
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