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Storlek: S-M-L-XL
Övervidd: 45-49-53-57 cm
Hellängd: 53-55-57-62 cm
Garnåtgång: 300-350-350-400 gram
Stickor: 4,0 el 4,5
Virknål: 3,0
Beskrivning: Margita Thörnström www.lappjantan.com
Masktäthet: ca 18 m och 30 v mönsterstickning på st nr 4,0 = 10x10 cm
OBS! Kontrollera masktätheten noga, om du får för många maskor byt till 
grövre stickor, om du får för få byt till tunnare stickor.

Kantmaskan (km) stickas rät alla varv!

Framstycket
Lägg upp 64-68-78-84 m på stickor nr 4,0.
Sticka enligt diagrammet med att börja på varv 1.
S: Km, diagrammet, 2 r, avsluta med en km.
M: Km, 2 am, diagrammet, 3 rm, 2 am, km.
L: Km, 6 am, diagrammet, 2 rm, 6 am, km
XL: Km, 3 am, diagrammet, 2 rm, 3 am, km
De maskor som är ”utöver” diagrammet stickas i slätstickning hela arb. När 
arb är 36-37-38-39 cm, avmaskas för ärmhålet i båda sidor innanför km 1m 
6-8-12-13 ggr = i början på varv: km, lyft 1m, sticka 1m och dra den lyfta m 
över. I slutet på varvet: sticka tills det är 3 m kvar, 2 m tills, km. Samtidigt 
när arbetet är 40-42-43-45 cm avmaskas de mittersta 12 m och sticka var sida 
för sig. Minska ytterligare för halsen på vartannat varv med 3m 1 ggr, 2m 2 
ggr, 1m 8 ggr. När arbetet är 50-54-58-62 cm, avmaskas de resterande m för 
axeln. Sticka den andra sidan lika men åt andra hållet.

Bakstycket
Sticka lika framstycket tills arbetet är 51-53-55-57 cm och avmaska de mit-
tersta 38 m för halsen, sen ytterligare 1 m mot halsen varannat varv 2 ggr. 
Maska av axelns maskor vid samma längd som framstycket.

Montering
Fäst alla trådar. sy ihop axlarna, Sy sidsömmarna. Virka runt alla kanter med 
virknål nr 3,0: * 1 picot = 3 lm 1 fm i 1:a lm, hoppa över 1m, 1fm i nästa 
fm* (= 2 fm mellan picoterna).


