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Cecilia, 53% bomull, 33% viskos, 14% lin
Storlek:            S  (M)          L    (XL)  
Garnåtgång:    13        (14)        15        (16) nystan, fg 48



Strukturstickad kofta i ett stycke 
CECILIA, 53% bomull, 33% viskos, 14% lin 
2169

Storlek:     S        (M) L (XL)  
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 105    (115) 125     (135)  cm 
Hel längd:  70      (72) 74      (76)    cm 
Garnåtgång:      13      (14)     15      (16)    n.fg 48 (ceris)    

Stickor:              Svarta Fåret 4 mm 
Rundstickor:      Svarta Fåret 3½ och 4 mm 80 cm

Masktäthet: 21 m mönsterstickning på st 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast, byt till 
grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och angiven 
garnåtgång kan ändras.

Kantmaska (kantm): Den yttersta m stickas rät alla v.
 
Börja sticka höger framstycke. Lägg upp 42 (47) 52 (57) m på st 4 och sticka 8 v mosstickning enl diagram 1 med 1 
kantm i var sida. Sticka därefter strukturstickning enligt diagram 2, (1:a v = från avigs). När arb mäter 43 (44) 45 (46) cm 
ökas 5 m i sidan vartannat v totalt 18 (19) 20 (21) ggr för ärm. De ökade m stickas allteftersom in i strukturst. På sista ökn 
reglera maskantalet till 131 (141) 151 (161) m. Fortsätt sticka strukturmönster. När arb mäter 70 (72) 74 (76) cm sätts m 
på en tråd. Sticka vänster framstycke spegelvänt.
Sätt de två framstyckena med framkanten mot varandra på rundst 4. Fortsätt sticka strukturst enl diagram 2. Sticka m på 
första framstycket, lägg upp 23 m för halsringn bak (alla storl), sticka m på nästa framstycke = 285 (305) 325 (345) m på 
st. Detta är mitt på axeln. Sätt en markering i ärmöppningen.
Fortsätt sticka strukturst. När ärmöppningen mäter lika fram och bak på varje sida om markeringen avm 5 m i båda sidor 
vartannat v totalt 18 (19) 20 (21) ggr. På sista avmaskn reglera maskantalet till 107 (117) 127 (137) m. Fortsätt sticka tills 
bakstycket är nästan lika långt som framstycket. Avsluta med 8 v mosstickn enl diagram 1. Maska av. 
 
MONTERING 
Spänn ut plaggdelen mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt torka. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. 

Halskant och framkanter: Plocka från räts på rundst 3½ upp ca 140 (144) 148 (152) m utefter framkanten, 23 m utefter 
nacken och ca 140 (144) 148 (152) m utefter andra framkanten. Sticka mosst med 1 kantm i var sida i 6 cm. Maska av. 
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= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs

Diagrammen visar alla varv.
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Diagram 2
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TIPS OCH RÅD 
NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för en reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


