
Bolero 
Storlek: XS-S-M-L
Plaggets mått
½ bystvidd: 44-48-52-56 cm
Längd: 36-38-40-42 cm
Ärmlängd: 19-20-22-23 cm
Garnåtgång: 7-7-8-9 nystan á 25 gram
Stickor 3½ och 4 mm
Masktäthet: 17 m  och 28 v hålmönster = 10 x 10 cm

Bakstycke: Lägg på st nr 3½ upp 57-65-71-79 m och sticka 1 v rät och 1 v avigt. Byt till st nr 4 och mönster stickning. 
Varv 1: 1km (1omslag 2 m tills) upprepa (-) v ut. (OBS! ingen kantmaska i slutet av varvet). Upprepa varv 1 hela tiden. 
Öka 1 m i båda sidor vart 10:e varv 4 ggr = 65-73-79-87 m. Sticka med de ökade m i mönstret vartefter. När arbetet mäter 
19-20-20-21 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor med 4,2,1,1m - 4,2,1,1,1m - 4,3,1,1,1m - 4,3,2,1,1m. = 49-55-59-65 
m. När ärmhålen är 15-16-18-19 cm avmaskas de mittersta 19-21-23-25 m för halsen och var sida stickas färdig för sig. 
Minska ytterligare för nacken 1,1 m och minska samtidigt för axlarna med 6,7-7,8-8,8-9,9 m. 
Höger framstycke: Lägg på st nr 3½ upp 29-33-35-39 m och sticka som bak. Byt till st nr 4 och sticka mönster som bak. 
Öka i sidan som på bakst. Samtidigt minskas för v-ringningen i framkant 1 m vart 8:e varv 12-13-13-14 ggr (se diagram 
nedan). Maska av för ärmhål i sidan som på bakstycket. Maska av för axlarna vid samma längd och på samma sätt som 
på bakst. 
Vänster framstycke: Sticka lika höger men till spegelbild.
Ärmar: Lägg på st nr 3½ upp 45-51-55-57 m och sticka slätstickning i 2 cm. Byt till st nr 4 och mönster som på bakstycket. 
Öka 1 m i båda sidor vart 4:e-4:e-vartannat -vartannat varv 3-3-4-4 ggr. När ärmen är 7-7-8-8 cm minskas i båda sidor 
på vartannat varv  4,2,1,1m - 4,2,1,1,1m - 4,3,1,1,1m - 4,3,2,1,1m sen 1 m vart 4.e varv 8 ggr - 1 m vart 4.e varv 9 ggr 
- 1 m växelvis vartannat varv och vart 4:e varv 11 ggr - 1 m växelvis vartannat varv och vart 4:e varv 11 ggr. Maska av 
de rest 19-21-21-21 m på en gång.
Skärp: Lägg på st nr 3½ upp 184-198-210-224 m och sticka slätstickning i 3 cm. maska av till en jämn och fin kant som 
inte stramar. 
Montering: Tag ett garn utan pärlor (t.ex. Merc 12/3) och sy ihop axlarna. Sy i ärmarna och sy ärm och sidsömmar. Sy 
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fast skärpet längs nederkanten på boleron med 2 lika 
långa delar mitt fram att knyta med. 
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