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Kortärmad bolero med blommor

Storlek: XS-S-M-L-XL
Övervidd: 80-86-94-102-110 cm
Längd: 47-48-50-52-54 cm
Garnåtgång: Sunny färg 765 pärlgrå 3-4-4-4-5 nyst 
á 100 gram 
Stickor: 4½ och 5½ mm
Masktäthet: 17 m och 20 v = 10 x 10 cm
Kantmaska: km, 1:a och sista m stickas rät alla v 
om annat ej anges.

Bakstycke: Lägg på st nr 4½ upp 60-64-72-78-86 m 
och sticka rätstickning (alla varv räta) i 2 cm. Byt till st 
nr 5½ och slätstickning. Öka 1 m i var sida innanför 
km i båda sidor var 6-6-7-7-7:e cm 4 ggr. Sticka in 
mönster enl. diagrammet efter ca 5 cm, upprepa 2 
ggr på bredden och sticka varv 1-46 och sen varv 
1-15 ytterligare 1 ggr på höjden. Börja på 7-9-13-16-
20:e m. När arbetet är 29-29-30-30-31 cm avmaskas 
för ärmhål i båda sidor med 3,2,1,1,1m - 3,2,1,1,1m 
- 3,2,2,1,1,1m - 3,2,2,1,1,1m - 4,3,2,1,1,1m. = 52-
56-60-66-70 m. När ärmhålen är 16-17-18-20-21 cm 
avmaskas de mittersta 38-40-42-44-48 m. Sticka 
var sida för sig. Minska ytterligare 1 m mot halsen. 
Maska samtidigt av för axlarna med 3,3m-3,4m-4-
,4m-5,5m-5,5m på vartannat varv. Sticka den andra 
sidan lika men åt motsatt håll. 
Höger framstycke: Lägg på st nr 4½ upp 30-32-
36-40-44 m och sticka som bak. Byt till st nr 5½ och 
slätstickning över alla m utom de 2 första m i vänster 
sida (= framkant), som stickas så här i början på 
varvet: lyft 1:a m vridet rät sticka 2:a m rät. I slutet 
på varvet så här: sticka tills 2 m återstår, sticka 2 rm. 
Öka 1 m i höger sida som på bakstycket. Efter 5 cm 
stickas mönster in enl. diagram 1 ggr på bredden 
och sticka varv 1-46 och sen varv 1-15 ytterligare 1 
ggr på höjden, börja på 3-4-7-9-10:e maskan. Maska 
av för ärmhål i höger sida som på bakstycket. När 
ärmhålet är 6-7-8-10-11 cm avmaskas de första 8-9-
10-12-14 m i vänster sida (framkant) och därefter på 
vartannat varv 3,2,1,1,1,1,1,1,1m för halsringningen. 
Maska av för axeln på samma sätt och på samma 
längd som bak. 
Vänster framstycke: Sticka lika höger framstycke, 
men åt motsatt håll. 
Ärmar: Lägg på st nr 4½ upp 40-42-44-48-52 m 
och sticka rätstickning i 2 cm. Byt till st nr 5½ och 
slätstickning. Öka i var sida: 1 m på vartannat 
varv 10-11-12-13-13 ggr När ärmen är 14-14-14-
15-15 cm avmaskas i båda sidor på vartannat 
varv 3,2,2,2,2,10x1,2,2m - 4,2,2,2,2,10x1,2,3m 
- 4,2,2,2,2,11x1,3,3m - 4,3,3,2,13x1,3,2,2m - 
4,3,2,17x1,3,3,2 m

Maska av de rest 10 m på 1 ggr.
Montering: Fäst lösa trådar. Sy axelsömmarna. 
Halskant och knytband: Lägg på st nr 4½ upp 40 m, plocka 
upp runt halsringningen 1 m i varje maska/varv, börja på hö-
ger framstycke, sen nacken och vänster framstycke och lägg 
slutligen upp 40 nya m. Sticka fram och tillbaka i rätstickning 
över alla maskor i 2 cm. Maska av ganska löst från rätan. Sy 
i ärmarna, sy ärm och sidsömmar.

I diagrammet (ses från rätan och visar alla varv)
X = avig från rätan och rät från avigan
Tom ruta = rät från rätan och avig från avigan


