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Freja, 100% akryl
Garnalternativ: Matilda, 100% merceriserad bomull
   Kilimanjaro, 70% bomull, 30% ull
   Recycled Cotton, 100% återvunnen bomull
   Soft Lama, 100% baby lama
   Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull
                          Ulrika, 100% superwash ull 
Storlek:              S    (M)    L    (XL)
Garnåtgång:     5     (6)    7    (8)  n.fg 47



Damväst
FREJA, 100% akryl
2406

Storlek:  S (M) L (XL)
Plaggets mått, 
Bröstvidd: 88 (96) 104 (112) cm
Hel längd: 64 (66) 68 (70) cm
Garnåtgång: 5 (6) 7 (8) n.fg 47 (vinröd)
 
Stickor: Svarta Fåret 3½ och 4 mm
Tillbehör: 5 knappar art.nr: 015

Masktäthet: 20 m och 32 v 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 i var sida stickas rät alla v och ingår ej i diagrammet.

VÄST
Bakstycke: Lägg upp 90 (98) 106 (114) m på st 4 och sticka mönster enl diagram innanför 1 kantm i var sida, 1:a v = räts. När arb 
mäter 38 (39) 40 (41) cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 5-3-2-2 (5-3-3-2) 6-3-3-2 (6-4-3-2) m = 66 (72) 78 (84) m. När arb 
mäter 62 (64) 66 (68) cm avm de mittersta 26 (28) 30 (32) m för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 3 m mot nacken. 
OBS! Samtidigt som de mittersta m avm för nacken avm för axeln vartannat v 9-8 (10-9) 11-10 (12-11) m. Sticka den andra sidan lika 
men åt motsatt håll.

Vänster framstycke: Lägg upp 42 (46) 50 (54) m på st 4 och sticka mönster enl diagram innanför 1 kantm i var sida, 1:a v = räts. När 
arb mäter 38 (39) 40 (41) cm avm för ärmhålet i sidan lika som bakstycket. När arb mäter 54 (56) 58 (60) cm amv för halsringningen 
6-3-2-2 (6-3-3-2) 7-3-3-2 (7-4-3-2) m vartannat v. Avm för axeln lika och vid samma höjd som bakstycket.

Höger framstycke: Lägg upp lika som vänster framstycke men börja mönstret 2 m in på diagrammet för att mönstret ska stämma i 
sidan. Sticka för övrigt lika som vänster framstycke men åt motsatt håll. 

MONTERING
Sy axelsömmarna. 
Halskant: Plocka på st 3½ upp 92 (96) 100 (104) m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am. Se till att resåren börjar och slutar 
med 2 rm innanför kantm från räts. Sticka tills resåren mäter ca 3 cm. Maska av i resår ej för fast från räts. 

Ärmhålskanter: Plocka på st 3½ upp 110 (114) 118 (122) m runt ena ärmhålet och sticka resår 2 rm, 2 am innanför 1 kantm i var sida. 
Sticka tills resåren mäter ca 3 cm. Maska av i resår ej för fast från räts. Sticka lika runt det andra ärmhålet.
Sy ärmhålskanterna och sidsömmarna, använd kantm till sömsmån och lämna öppet ca 8 cm nedtill i var sida (sprund). 

Vänster framkant: Plocka på st 3½ upp 128 (132) 136 (140) m längs framkanten och sticka resår 2 rm, 2 am. Se till att resåren börjar 
och slutar med 2 rm innanför kantm från räts.  Maska av i resår ej för fast när kanten mäter ca 3 cm. Markera för 5 knappar, den 
översta mitt för halskanten och de övriga med ca 9 cm:s mellanrum. 

Höger framkant: Plocka lika som vänster framkant men gör 5 knapphål motsvarande markeringarna in på halva kanten. Knapphål = 
maska av 3 m som läggs upp igen på nästa v över de avmaskade. Maska av i resår när kanten mäter ca 3 cm. 
Sy i knappar. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka. 

Design och beskrivning:
Gunnel Möller
SVARTA FÅRET AB 
www.svartafaret.se

Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


