
Cardigan med flätor
Storlek: S-(M)-L-(XL)
Övervidd: 102-(110)-118-(126) cm
Längd: 73-(75)-76-(77) cm
Ärmlängd: (inkl. uppvikning) 62-(64)-65-(66) cm
Garnåtgång:9-9-10-10 nystan á 100 gram
Stickor 4½ och 5 mm
Masktäthet: 17 m x 24 v = 10 x 10 cm.  (Fläta 15 m = 5 cm) 
Kantmaska stickas rät alla varv.

Bakstycke: Lägg med st nr 4½ upp 88-(96)-102-(110) m. Sticka resår 2 rm 2 am i 4 cm. Byt till st nr 5 och slätstickning över hela 
bakstycket. När arbetet mäter 51-(52)-52-(52) cm avmaskas för ärmhål i båda sidor vartannat varv 3,2 m = 78-(86)-92-(100) m. När 
ärmhålen är 20-(21)-22-(23) cm avmaskas för nacken de mittersta 28-(28)-30-(32) m och var sida stickas vidare var för sig. Minska 
ytterligare 1 m mot nacken och maska av axelns 24-(28)-30-(33) m på en gång. Sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.
Höger framstycke: Lägg med st nr 4½ upp 44-(48)-52-(56) m och sticka resår som på bakstycket. Byt till st nr 5 och sticka in fläta 
enl. följande: 1 km 6-(10)-12-(15) m slätstickning, fläta 21 m enl. diagram, 15-(15)-17-(18) m slätstickning. Sticka rakt upp och 
när arbetet är 51-(52)-52-(52) cm maskas av i höger sida för ärmhål vartannat varv 3,2 m. SAMTIDIGT minskas i vänster sida för 
v-ringningen, växelvis vartannat och vart 4:e v 15-(15)-17-(18) gånger. När framstycke och bakstycke är lika långa maskas axelns 
maskor av på en gång.
Vänster framstycke: Sticka lika höger men åt motsatt håll. 
Ärmar: Lägg med st nr 4½ upp 50-(52)-52-(54) m och sticka resår 2 rm 2 am i 18 cm. Öka 1 m på sista resårvarvet på samtliga 
storlekar. Byt till st nr 5 och sticka slätstickning och med fläta enl. diagram över 21 m mitt på ärmen: sticka 15-(16)-16-(17) m 
slätstickning, 21 m fläta, 15-(16)-16-(17) m slätstickning.  Öka i båda sidor innanför km 1 m i var sida vart 10:e varv (8:e varv)-8:e 
varv-(6:e varv) 7-(8)-9-(10) gånger. De ökade m stickas i slätstickning. När ärmen är ca 61-(63)-64-(65) cm avmaskas i båda sidor 
vartannat varv 3,2 m. Maska av rest m på en gång.
Montering: Fäst lösa trådar. Lägg delarna under fuktiga dukar i angiven storlek och låt torka eller pressa delarna försiktigt under en 
fuktig duk. Sy ihop axlarna. 
Kantmaska i framkanter och krage = lyft 1:a m rät, sticka sista m rät.
Framkanter: Gör en markering på framstyckena vid 62,5-(64)-65-(66) cm. Plocka från rätsidan upp med st nr 4½, 1 m i varje varv 
fram till markeringen. Sticka resår 2 rm 2 am i 12 cm. Maska av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Plocka upp och 
sticka lika på det andra framstycket. 
Krage: Plocka upp från avigan upp 1 m i varje maska/varv runt halsen från framkant till framkant. Plocka upp1.a och sista m i 
samma m som framkantens m. Sticka resår 2 rm 2 am i 14 cm. Maska av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Sy ihop 
krage och framkant i ca. 3 cm. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar. 
Skärp: Lägg med st nr 4½ upp 14 m. Sticka kantmaska som på framkanterna. Sticka resår 1 rm 1 am i 120 cm (eller önskad 
längd). Maska av. 
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