teetee Cacao

Produktkod: CAC135

Kofta
Storlek: XS-S-M-L-XL
Garn: teetee Cacao (89 % alpacka, 11 % polyamid, 100 g = 500 m, 14 m och
20 v = 10 cm, stickor nr 6), teetee Helmi (100 % merinoull, 50 g = 200 m, 28
m och 38 v = 10 cm, stickor nr 2,5-3), Sublime Lustrous Extrafine Merino dk
(67 % merinoull, 33 % nylon, 25 g = 95 m, 22 m och 32 v = 10 cm, stickor nr 4)
Modell: Päivi Kovanen
Stickor: 80 cm rundstickor nr 3 och 6 eller de stickor du behöver för att få
exakt masktäthet
Tillbehör: 5 knappar ca 1,2 cm i diametern
Mönsterstickning:
Resår: *sticka 1 m vridet rätt på rätsidan, 2 a*, upprepa *-*. Sticka räta maskor
rätt och aviga maskor vridet avigt på avigsidan.
Slätstickning: sticka rätt på rätsidan och avigt på avigsidan.
Rätstickning: sticka alla varv rätt
Masktäthet: 36 m och 40 v resår på de tunnare stickorna med Helmi = 10 cm
samt 14 m och 20 v slätstickning på de grövre stickorna med Cacao = 10 cm

Storlek XS S M L XL
Plaggets mått
övervidd 88 96 104 114 122 cm
hel längd 68 69 71 72 74 cm
ärmens innerlängd 45 46 46 47 47 cm
Garnåtgång
teetee Cacao
gult (1995) 200 200 300 300 300 g
teetee Helmi
ljust beige (901) 100 100 100 100 100 g
Sublime Lustrous Extrafine Merino dk
mörkbrunt (292) 25 25 25 25 25 g
Bakstycke
Lägg upp 125-137-149-161-173 m på de tunnare stickorna med Helmi. Börja med resår från avigsidan 2 r, *1 a, 2 r*,
upprepa *-*. När resåren mäter 5 cm, sticka 2 am tills hela varvet ut på avigsidan = 63-69-75-81-87 m. Byt till de
grövre stickorna och fortsätt i slätst med Cacao. När arbetet mäter 54-54-55-55-56 cm, maska av 2 m i var sida för
ärmhål och börja med raglanminskningarna. Minska i var sida 6-8-10-12-14x1 m varje v och sedan 5x1 m vartannat
v. När du har arbetat med raglanminskningarna i 9-10-11-12-13 cm, maska av de återstående 37-39-41-43-45 m på
en gång.
Framstycken
Lägg upp 62-68-74-80-86 m på de tunnare stickorna med Helmi och sticka resår som på bakstycket. När resåren
mäter 5 cm, fortsätt i slätst med samma garn. När slätstickningen mäter 21-21-22-22-23 cm, sticka 2 am tills hela
varvet ut på avigsidan = 30-33-36-39-42 m. Byt till de grövre stickorna och fortsätt i slätst med Cacao. När arbetet
mäter 43-43-44-44-45 cm, börja med minskningarna för v-halsen genom att minska 1 m mot framkanten vart 4:e v 99-9-10-10 gånger. Obs! När arbetet mäter 54-54-55-55-56 cm, maska av 2 m i sidan för ärmhål och gör
raglanminskningarna som på bakstycket. När du har arbetat med raglanminskningarna i 9-10-11-12-13 cm, maska
av de återstående 8-9-10-10-11 m på en gång. Sticka andra framstycket som spegelbild.
Fickor
Plocka upp 30-33-36-39-42 m på de grövre stickorna med Cacao i övre kanten av resåren på framstycket från
rätsidan. Sticka slätst i 19-19-20-20-21 cm. Byt till de tunnare stickorna och sticka rätt på rätsidan med Helmi och
sticka samtidigt var 3:e m 2 gånger (= sticka rätt genom främre och bakre maskbågen) = 40-44-48-52-56 m. Sticka
rätst 7 v med Helmi och sedan 4 v med Sublime Lustrous. Maska av rätt med Helmi.
Ärmar
Luo upp 50-53-56-59-62 m på de tunnare stickorna med Helmi och sticka resår i 5 cm som på bakstycket. Sticka 2
am tills hela varvet ut på avigsidan = 26-28-28-30-32 m. Byt till de grövre stickorna och sticka slätst med Cacao. Öka
1 m i var sida med 5-5-4,5-4,5-4 cm mellanrum, tills det finns 42-44-46-48-52 m på st. När ärmen mäter 45-46--

6-47-47 cm, maska av 2-2-2-2-3 m i var sida för ärmhål och börja med raglanminskningarna. Minska i var sida 6x1
m varje varv och sedan 5-6-7-8-9x1 m vartannat varv =16 m. När du har arbetat med raglanminskningarna i 9-1-11-12-13 cm, byt till de tunnare stickorna och sticka 1 v rätt på rätsidan med Helmi enligt följande: 1 r, 14 m genom
främre och bakre maskbågen, 1 r =30 m. Sticka rätst i 6-6,5-7,5-7,5-8 cm. Fortsätt i rätst med förkortade varv: varv
1-2: 25 r, vänd arbetet lyft 1 m utan att sticka och sticka tillbaka. Varv 3-4: sticka 20 r, vänd arbetet, lyft 1 m utan att
sticka och sticka tillbaka. Upprepa sådana varv ytterligare 3 gånger genom att alltid sticka 5 m färre varje gång.
Sticka ännu 2 v på alla maskor och maska sedan av. Sticka den andra ärmen på samma sätt men sticka förkortade
varv i andra sidan.
Montering
Sy fast fickornas sidkanter på framstycket så att det syns ca 2 cm av slätstickningen med Helmi på framstycket i
sidorna. Sy sid- och ärmsömmarna. Sy i ärmarna och sy övre delen av ärmarna till axeln i övre kanten av fram- och
bakstycken, den längre sidan bakåt. Börja mitt bak och plocka upp alltid ca 24 m/ 10 cm på de tunnare stickorna
med Sublime Lustrous längs halskanten på bakstycke, på vänster framstycke samt vänster framkant. Sticka 1 v rätt
från avigsidan med samma garn och sedan 1 v rätt med Helmi. Sticka ännu 9 v resår med Helmi och maska av i
resår. Markera placeringen av 6 knappar med jämna mellanrum i resårkanten. Sticka motsvarande kant på höger
framstycke, men gör knapphålen på resårens 4:e v genom att maska av 2 m och lägga upp 2 m på nästa varv. Sy i
knapparna.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
Tekstiiliteollisuus Oy | Veckjärvivägen 3 B | PB 122 | FIN-06151 Borgå | Finland |Tel. +358 (0)19 529 2100| Fax
+358 (0)19 529 2101 | tt@tekstiiliteollisuus.fi | www.teeteegarn.com

