Zindra

Garnet kommer från

662-299

Garnet kommer från

Zindra

662-299
Vill du se mer av vår design?
Titta på Internet
www.garngrossisten.se

Bolero
Storlek: 2-4-6 år
Plaggets mått
Övervidd: 60-66-72 cm
Längd: 19-26-31 cm
Garnåtgång: 3-4-4 nystan á 25 gram
Stickor: 3½ och 4 mm
Tillbehör: 3 knappar
Mosstickning: v1: 1 rm, 1am. upprepa v ut. v2: rätm på avigm och avigm på rätm. Upprepa varv 2 hela tiden
Masktäthet: 20 m och 34 varv mosstickning på st nr 4 = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många maskor, byt till grövre
stickor.
Bakstycke: Lägg på st nr 3½ upp 62-68-72 m och sticka mosstickning i 2 cm. Byt till st nr 4 . Fortsätt med mosstickning, när arbetet mäter 8-11-15 cm maskas av för ärmhål i båda sidor på vartannat varv med 3,2,2,1,1,1,-3,2,2,1,1,1,3,2,2,1,1,1,1,m = 44-50-52 m. Sticka vidare i mosstickning tills ärmhålet mäter 13-14-15 cm och maska av de mittersta
20-22-24 m för halsen. Sticka var sida för sig och minska vidare för halsen 1m Maska samtidigt av för axlarna på
vartannat varv 5,5 - 6,6 - 6,6m.
Höger framstycke: Lägg på st nr 4 upp 18-20-24 m och sticka mosstickning (kanten nertill stickas efteråt). Öka på
varje varv i höger sida först 2 m och sen 1 m 5 ggr, sen 1 m på vartannat varv 7 ggr. = 32-34-38 m på varvet. Maska
av för ärmhål i vänster sida som på bakstycket när arbetet är 6-9-13 cm. När ärmhålet är 9-10-10 cm avmaskas för
halsringningen i höger sida på vartannat varv med 4,3,3,2 - 4,4,3,1 - 5,4,3,2,1m. När framstycket är lika långt som
bakstycket, maskas av för axeln som på bakstycket.
vänster framstycke: Stickas lika höger men åt andra hållet.
Montering och kanter: Fäst lösa trådar. Tag gärna ett tunt garn utan pärlor till montering t.ex Merc 12/3. Sy axelsömmarna. Plocka upp runt halsringningen med st nr 3½ 1 m i varje m/v och sticka mosstickning, minska på 1.a v ca. var
4:e m. När mosstickning är 2 cm avmaskas alla m ganska löst. Plocka upp längs framkanterna på samma sätt och
sticka mosstickning i 2 cm. På vänster framkant görs 3 knapphål vid ca. 1 cm. det översta görs ca 1 cm från den övre
kanten och de andra med 2-2½-2½ cm mellan. Sy sidsömmar och sy i knappar.

