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Tunika med vida ärmhål
Design och beskrivning: Mona Andersson
Storelk:  M/L
Övervidd: ca 90 cm
Hel längd:  ca. 73 cm
Garnåtgång: 4 nystan á 100 gram
Stickor: 6 mm. Rundsticka 6 mm- 60 cm och 5 mm- 40 cm (till halsen)
Masktäthet: 14 maskor och 23 varv rätstickning = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga för ett bra resultat. Får du för få maskor, byt till tunnare stickor. Får 
du för många maskor, byt till grövre stickor.
Kantmaska: Lyft 1:a m rät, sista m stickas rät i bakre maskbågen alla varv.

Nederdel (stickas från framkant till framkant): Lägg upp 58 m (= mitt fram) på en rundsticka och 
sticka fram och tillbaka i rätstickning = alla varv stickas räta.Sticka 8 varv och gör sen ett förkortat 
varv så här. Sticka tills 10 m återstår, vänd. Sticka 4 varv över alla maskor. Gör förkortade varv 
vartannat varv ca 48 ggr. Sticka sen 4 varv över alla maskor. Gör ett förkortat varv igen, sticka sen 
8 varv över alla maskor. Maska av alla maskor ganska löst. Dessa blir i den andra framkanten.

Bakstycke: Lägg nederdelen så att höger och vänster framkant möts. Sätt en markering i var 
sida. Plocka upp på bakstycket 72 m och sticka fram och tillbaka i rätstickning. Sticka rakt upp i 
22 varv, öka 1 m i var sida, sticka 4 varv och öka 1 m i var sida. Sticka 8 varv, öka 1 m i var sida, 
sticka 4 varv, öka 1 m i var sida, sticka 4 varv öka 1 m i var sida, sticka rakt i 32 varv. Maska av 
alla maskor.

Framstycke: Lägg framstycket så att framkanterna möts. Sy ihop framdelarna i midjan från avigan 
ca 10 cm. Plocka upp och sticka lika som på bakstycket till du har gjort 44 varv. Maska av de mit-
tersta 22 m för halsen och sticka var sida för sig. Maska av 1 m för halsen ytterligare 2 ggr. Sticka 
till du har gjort totalt 74 varv. Maska av.

Montering och halskant: Sy ihop axelsömmarna. Plocka med rundsticka 5 mm upp runt halsen 
från rätsidan ca 80 m. Sticka 4 varv rätstickning. Maska av.
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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
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