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av för ärmhål i höger sida som på bakstycket. När ärmhålet mäter 
12-(13)-15-(16)-17 cm avmaskas i vänster sida för halsen de första 
13-(15)-15-(17)-19 m och vidare i början på varvet mot halsen med 
2,2,1,1 m. Maska av för axeln vid samma längd och på samma sätt 
som bak. 
Sticka Vänster framstycke lika höger men åt motsatt håll och utan 
knapphål.
Ärmar: Lägg med bottenfg. upp 48-(50)-52-(54)-56 m och sticka mos-
stickning i 3 cm. Byt till slätstickning i 2 varv. Sticka in diagram III en 
gång, sen hålmönster  med bottenfg. resten av ärmen. Öka samtidigt 
1 m i var sida vart 8:e varv 13 ggr- (8:e varv 14 ggr)- växelvis vart 6:e 
och 8:e varv 16 ggr- ( växelvis vart 6:e och 8:e varv 17 ggr)- växelvis 
vart 6:e och 8:e varv 19 ggr. När ärmen är 51-(53)-53-(54)-56 cm 
avmaskas i början på varje varv 5,4,2,2 m-(5,4,2,2 m)- 5,4,2,2 m 
-(6,5,2,2 m)- 6,5,2,2 m. Maska av de rest. maskorna på en gång.
Montering: Fäst lösa trådar. Pressa försiktigt under fuktig duk. Sy 
axelsömmarna. P locka upp längs halsring ningen från rätan, 1 m i 
varje maska/varv och sticka mosst. i 3 cm. OBS! sticka in det sista 
knapphålet. Minska på 1.a varvet ca var 6:e m. Maska av. 
Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. Sy i knappar.
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Storlek: XS-(S)-M-(L)-XL
½ övervidd: 47-(50)-53-(58)-61 cm
Längd: 52-(54)-56-(58)-60 cm
Ärmlängd: 55-(57)-57-(58)-59 cm
Garnåtgång:  Bottenfärg Lila 348 6-(7)-7-(8)-8 nyst.   
  Mönsterfärg ljuslila 315 1-(1)-1-(1)-1 nyst.
Stickor: 3½ och 4 mm
Knappar: 7 st
Masktäthet: 20 m x 25 v slätstickning = 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.
Kantmaska: (km) stickas rät alla varv.
Mosstickning: V1. 1 rm, 1 am. V2: 1 am på rm och 1 rm på am. 
Varv 3 och följande varv = v2.
Bakstycke: Lägg med st 3½ och bottenfg. upp 94-(100)-106-(116)-
122 m. Sticka mosstickning i 3 cm. Byt till slätstickning i 2 varv med 
bottenfg och minska på 1:a  varvet 1-(1)-1-(0)-0 m. Sticka in mönster 
enl. diagram III en gång (varv 1-7) och sen stickas diagram I. Räkna 
själv  fram var du ska börja, men utgång från mittmaskan.  När dia-
gram I är klart, stickas hålmönster  med bottenfg. in enl. diagram. När 
arbetet är 32-(33)-33-(34)-35 cm, maskas av för ärmhål i båda sidor 
i början på varvet med 5,4,2,2 m- (5,4,2,2m)- 5,4,2,2 m- (6,5,2,2 m)- 
6,5,2,2m. När ärmhålen mäter 18-(19)-21-(22)-23 cm avmaskas för 
nacken de mittersta 27-(29)-31-(34)-36 m och var sida stickas färdig 
för sig. Maska samtidigt av för axeln med 9,9 m-(10,10 m)-11,11 m-
(12,12 m)-13,13 m och ytterligare för nacken med 1,1 m. Den andra 
sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Höger framstycke: Lägg med bf upp 50-(54)-56-(62)-66 m och sticka 
mosstickning som på bakstycket. Sticka in 1 knapphål i vänster sida 
efter ca 2 cm över 2 m som maskas av och på nästa varv läggs 2 nya 
m upp över de avmaskade m. Efter mosstickning stickas slätstickning 
med mönster som på bakstycket över alla m utom över de 6  första 
m i vänster sida som stickas i mosstickning hela arbetet. Börja i 
mönstret så att det blir en ”HEL” stjärna mot framkanten. Gör 
ytterligare 6 knapphål i framkanten med ca 7-(7)-7½-(8)-8 cm mellan 
vart knapphål. När framstycket är 32-(33)-33-(34)-35 cm maskas 
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