1838 – Väst med fätmönster i Mayflower New Skylight
Storlek:
Bröstvidd cm:
Hel längd cm:
Garnåtgång:
fg 179, Berylgrøn nyst:
Stickor:
Rundsticka (40 cm):
Hjälpsticka:
Garn:
Masktäthet:
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Mayflower New Skylight, 35% Alpaca, 35% ull, 30% nylon, 300 m/50 g
Vågrät 22 m, lodrät 35 v = 10 x 10 cm

(6)

För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är
kvalitativa och professionella arbetsredskap för stickning och virkning.
Läs igenom hela mönstret innan arb påbörjas. Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till
grövre stickor, stickar du för löst, byt till finare stickor.

Västen är fin över en skjorta eller klänning. Flätorna stickas alltid på rätsidan och mot samma sida varje
gång.
Flätmönster över 12 m: Sätt 3 m på hjälpstickan framför arb, sticka 3 m, sticka de 3 maskorna från
hjälpstickan, sätt 3 m på hjälpstickan bakom arb, sticka 3 m och sticka de 2 maskorna från hjälpstickan.
Denna flätning stickas på vart 10:e v.
Flätmönster över 8 m: Sätt 2 m på hjälpstickan framför arb, sticka 2 m och sticka de 2 maskorna från
hjälpstickan, sätt 2 m på hjälpstickan bakom arb, sticka 2 m och sticka de 2 maskorna från hjälpstickan.
Denna flätning stickas på vart 10:e v.
Var obs. på att flätmönstret drar ihop arb något.

Bakstycket:
1: Lägg på st 4 upp 100 (110) 120 (130) 140 (150)
160 (170) m och sticka 8 cm resår, 1 rm 1 am.
2: Börja från räts med att sticka:
XXS: 9 am, 12 rm, 14 am, 8 rm, 14 am, 8 rm, 14
am, 12 rm, 9 am.
XS: 11 am, 12 rm, 16 am, 8 rm, 16 am, 8 rm, 16
am, 12 rm, 11 am.
S: 13 am, 12 rm, 18 am, 8 rm, 18 am, 8 rm, 18
am, 12 rm, 13 am.
M: 15 am, 12 rm, 20 am, 8 rm, 20 am, 8 rm, 20
am, 12 rm, 15 am.
L: 17 am, 12 rm, 22 am, 8 rm, 22 am, 8 rm, 22
am, 12 rm, 17 am.
XL: 19 am, 12 rm, 24 am, 8 rm, 24 am, 8 rm, 24
am, 12 rm, 19 am.
2XL: 21 am, 12 rm, 26 am, 8 rm, 26 am, 8 rm, 26
am, 12 rm, 21 am.
3XL: 23 am, 12 rm, 28 am, 8 rm, 28 am, 8 rm, 28
am, 12 rm, 23 am.
3: Sticka alla avigv som maskorna visar.
4: Första gången det stickas flätmönster görs det
på det 7:e v, härefter på vart 10:e v och som
beskrivet ovan.
5: När arb mäter 23 (24) 25 (26) 27 (28) 29 (30)
cm från resårkanten läggs det upp 2 m i slutet

av v, i båda sidor.
6: Fortsätt med flätmönster och öka 1 m i var sida
på vart 4:e v. De utökade maskorna stickas i
resår, 1 rm 1 am. Öka totalt 17(18) 19 (20) 21 (22)
23 (24) ggr, sticka härefter rakt upp tills arb mäter
52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm.
7: Avm de mittersta 34 (36) 38 (40) 42 (44) 46
(48) m och sticka färdigt var sida för sig.
8: Maska av mot halsen 1x4 och 1x3 m. Maska av
återstående m på en gång. Sticka den andra
sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycket:
1: Stickas lika som för bakst tills arb mäter 27 (28)
29 (30) 31 (32) 33 (34) cm från resårkanten.
2: Dela arb i 2 delar till V-hals.
3: I början på vartannat v stickas 2 m tills mot
halsen tills det är samma maskantal som på
bakst. Sticka rakt upp till framst är lika långt som
bakst. Maska av.
4: Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Montering:
1: Sy ihop axlarna och i sidorna.
2: Plocka med rundst upp 140 (150) 160 (170)
180 (190) 200 (210) m i halsen. Var noga med att
det blir lika många maskor på båda sidor av Vringningen.

3: Sticka resår, 1 rm 1 am. Det ska vara en rm
nederst i V-ringningen.
4: Sticka på varje v 2 m vridna rät tills före
rätmaskan nederst i V-ringningen och 2 m tills
efter rätmaskan.
5: Sticka 3 cm och maska av i resår.
6: Fäst alla trådar. Fukta och sträck västen i sin
rätta form.
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