
HANNAH jacka by Katia
POLAR

Originalmönster: Furry jacket in Polar (Woman Sport 98-38)
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STORLEK: 
Plaggets bystmått a) 100 cm b) 110 cm c) 118 d) 128 cm.
Storlek: a) 36-38 b) 40-42 c) 44-48 d) 50-52.
Modellen på bilden har på sig en tröja i storlek a) 36-38.

MATERIAL: POLAR från Katia : a) 7 b) 7 c) 8 d) 9 nystan i färg 
87. En bit svart garn.

NOTERA: På grund av garnets speciella karaktär kan det 
förekomma knutar. För att få så hög kvalitet som möjligt på sin 
stickning kan du läsa följande information om hur du ska göra 
när du stöter på en knut i ditt garnnystan:
Innan du fortsätter sticka ska du sy fast knuten med sytråd för 
att få den att stanna kvar där du vill ha den samt förhindra att 
knuten går upp.
När garnet väl blir stickat kommer knuten gömmas inne i gar-
net.

Stickor: 8 mm 

Maskor
slätst - slätstickning

MASKTÄTHET
DETTA GARN SKA INTE BLOCKAS
Med 8 mm stickor och slätstickning:10 m och 10 rader = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE
Lägg upp a) 50 m b) 55 m c) 59 m d) 64 m Sticka slätstickning.
Notera: för att undvika misstag rekommenderar vi att du skriver upp hur många rader du 
stickar på bakstycket så att du kan sticka samma antal på framstyckena.
Axelparti och ringning: När arbetet mäter a) 60 cm b) 61 cm c) 62 cm d) 63 cm ska du maska 
av alla m.

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp a) 27 m b) 29 m c) 31 m d) 34 m. Sticka slätstickning.
Notera: var noga med att sticka samma antal varv som på bakstycket.
Axelparti och ringning: När arbetet mäter a) 60 cm b) 61 cm c) 62 cm d) 63 cm ska du maska 
av alla m.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Sticka på samma sätt som höger framstycke.  

ÄRMAR
Lägg upp a) 28 m b) 30 m c) 32 m d) 34 m. Sticka slätstickning.
Notera: för att undvika misstag rekommenderar vi att du skriver upp hur många rader du 
stickar på ärmen så att du kan sticka samma antal på den andra ärmen.
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När arbetet mäter 12 cm ska du öka, 2 m in från kanterna var fjärde rad: 6 gånger 1 m.  
Du har då: a) 40 m b) 42 m c) 44 m d) 46 m.
När arbetet mäter a) 40 cm b) 41 cm c) 42 cm d) 43 cm ska du maska av alla m löst. 
Sticka den andra ärmen på samma sätt.

MONTERING
Sy ihop plagget med svart garn.
Hela plagget sys ihop med stygn som passar slätstickning. 
Notera: före du syr ihop plagget ska du nåla ihop delarna och använda ett måttband och 
knappnålar för att markera var du ska sy. 
Sy axelsömmarna a) 16 cm b 17,5 cm c) 18,5 cm d) 20 cm, och lämna resten av framstycket 
osytt.
Sy fast fast ärmarna efter att du har nålat fast mitten på ärmkullen mot axelsömmen samt 
där ärmens formning börjar a) 20 cm b) 21 cm c) 22 cm d) 23 cm från axelsömmen.
Sy ihop sidorna och sömmen på undersidan av ärmarna.


