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Storlek: S (M) L
Längd ca 50 cm, Bredd bakstycket ca 45 cm 
Garnåtgång: 300 gram
Stickor: 4,5
Design och beskrivning: Margita Thörnström

Bakstycket
Lägg upp 72 (76) 80 m på sticka nr 4,5 och sticka 2 räta varv. Fortsätt med slätstickning. När arbetet mäter 25 (28) 30 cm, minska för 
ärmhålet vartannat varv 3,2,1,1,1 m (alla storlekar). Fortsätt tills arbetet mäter 40 (44) 48 cm. 
Minska för halsens mittersta m 22 (22) 24 m vartannat varv. Samtidigt minskas för axel lut 4,5,5 ( 5,5,6) 5,6,6 mot ärmhålet. Nu ska 
arbetet mäta 44 (48) 52 cm och alla m avmaskade för axeln. Sticka den andra sidan lika.

Framstycke vänster
Lägg upp 36 (38) 40 m på sticka nr 4,5 och sticka 2 räta varv. Fortsätt med slätstickning. När arbetet mäter 25 (28) 30 cm, minska för 
ärmhålet 3,2,1,1,1 m (alla storlekar). När arbetet mäter 8 (10) 12 cm, avmaskas  7 (7) 7 m. När arbetet mäter 42 (48 ) 50 cm avmaska 
ytterligare vartannat varv 3,2,2,1 (3,2,2,1) 3,3,2,1 m. När arbetet mäter 44 (48) 52 cm och alla maskor för axeln är avmaskade, 
avmaska 4,5,5 (5,5,6) 5,6,6 m mot ärmhålet.

Sticka ett framstycke till men åt höger.

Montering
Sy ihop axlarna och sidsömmarna och virka 1 varv fm runt alla kanter. (ärmhål, fram och bak). Tag en annan färg och virka 1 varv fm 
runt hela västen och ärmhålen. Börja i västens nederdel. Varv 2: * 2lm, 1 st i samma maska, hoppa över 2 fm, 1 fm i nästa * Upprepa 
* - *  varvet ut och runt ärmhålen.

Fäst alla trådar.

Knyt tampar
Virka 50 lm och gör 48 fm tillbaka.  
Virka 2 st, sy på dessa i framkantens halsringning . Fäst alla trådar.


