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Slipover i Queen
Storlek: XS-S-M
Plaggets övervidd: 84-92-100 cm
Längd: 46-48-50 cm
Garnåtgång: Queen färg 357 3-4-4 nyst á 50 gram
Stickor: 4 och 4½ mm
Kantmaska: km = 1:a och sista m stickas rät alla varv.
Masktäthet: 20 m och 26 varv slätstickning = 10 x 10 cm

Framstycke: Lägg med st nr 4 upp 84-92-100 m och sticka resår 1rm,1am i 3 cm. Öka på sista resårvarvet jämnt 
fördelat till 88-92-104 m = 4-0-4 m. Byt till st nr 4½ och sticka mönster enligt diagrammet . Börja med 1 km, 3-4-4 
rm och upprepa diagrammets maska 1-14 och avsluta varvet med 3-4-4 rm, 1km. Upprepa varv 5-15 hela arbetet. 
Sticka rakt upp tills arbetet mäter 27-28-28 cm. Maska av för ärmhål i båda sidor med 3,2,2,1,1,1 m- 3,2,2,1,1,1,1m 
- 3,2,2,1,1,1,1,1 m = 68-70-80 m. När ärmhålen mäter 3-4-6 cm maskas av för halsen de mittersta 22-24-26 m och 
sticka vidare var sida för sig. Minska ytterligare för halsen 2,1,1,1m . När arbetet mäter 44-46-48 cm maskas av för 
axeln med 9,9m-9,9m-11,11m.

Bakstycke: Lägg upp och sticka lika framstycket. Maska av för ärmhål som på framstycket. När ärmhålen mäter 17-
18-19 cm avmaskas för nacken de mittersta 28-30-34 m och sticka vidare var sida för sig. Minska för nacken ytterli-
gare 2m. Samtidigt när arbetet mäter 44-46-48 cm maskas av för axeln med 9,9m-9,9m-10,11m.

Montering och kanter: Sy höger axelsöm. Plocka med st nr 4 upp 1 m i varje maska/varv längs halsen. Sticka resår 
1rm,1am och minska på 1:a varvet ca var 4:e m. Sticka resår i 3 cm. Maska av i resår till en jämn och  fin kant som 
inte stramar. Plocka upp längs ärmhålen på samma sätt och sticka resår i 3 cm. Sy sidsömmarna.
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