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MODELL E-11 BORA BORA



MODELL E-11 BORA BORA
STORLEK 4 6 8 10 12 år
Plaggets mått
Övervidd 70 76 82 88 94 cm 
Längd mitt bak 41 45 49 53 57 cm
Underärmslängd 28 32 36 40 44 cm
(Fotograferad i storlek 6 år.) 

GARN BORA BORA
Fg 58 Turkos/Lila 2 3 3 4 4 nystan (kort färgcykel)
Fg 108 Turkos/Lila 2 3 3 4 4 nystan (lång färgcykel)

STICKOR 3½ mm.

MASKTÄTHET
22 m x 26 v = 10 x 10 cm slätstickning på stickor nr 3½.

STICKFÖRKLARINGAR
am = avig m, arb = arbete, AS, avigs = avigsida, bm = bakre maskbågen, m = maska, rm = rät m, RS, 
räts = rätsida, slätst = slätstickning, rm på räts och am på avigs, tills = tillsammans, v = varv.
2x2 resår = *2 rm, 2 am, upprepa från * v ut. Sticka därefter rm på rm och am på am.
Intarsia = mönsterstickn där varje färgfält stickas med separata garnnystan, vid färgbyte korsar man 
garnerna med varandra så att inte hål bildas.

Alla ökningar och minskningar görs innanför x antal m enligt beskrivn nedan och från arbetets rätsida.
Minska i början på v = öhpt (lyft 1 m rät, sticka 1 rm, dra den lyfta m över).
Minska i slutet på v = 2 rm tills.
Öka i början på v = plocka upp tråden framifrån mellan 2 m och sticka 1 rm i bm.
Öka i slutet på v = plocka upp tråden med vänster sticka bakifrån mellan 2 m och sticka 1 rm.

BAKSTYCKE
Lägg upp 78 (84) 90 (96) 104 m med fg 58 och fg 108 på stickor nr 3½ enl följande:
39 (42) 45 (48) 52 m med fg 58 och 39 (42) 45 (48) 52 m med fg 108.
Sticka 4 v intarsia och 2x2 resår, börja med 2 rm och avsluta med 2 rm (2 am) 2 rm (2 am) 2 am.
Byt till slätst, börja med 1 räta v och fortsätt med intarsia arb ut.
Sticka till bakstycket mäter 20.5 (22.5) 24.5 (26.5) 28.5 cm, avsluta med 1 v från avigs.
Byt plats på färgerna och fortsätt nu sticka de första 39 (42) 45 (48) 52 m med fg 58 och de sista 39 (42) 
45 (48) 52 m med fg 108 istället.
Sticka till arb mäter 38.5 (42.5) 46.5 (50.5) 54.5 cm, avsluta med 1 v från avigs.
Forma axlar
Avmaska i var sida vartannat v i 3 omgångar; 8,7,7 (8,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 m.
Halskant
Avmaska resterande 34 (36) 38 (40) 42 m.

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika som bakstycke till arb mäter 37 (41) 45 (49) 53 cm, avsluta med 1 v från 
avigs.
Halskant och axel
Avmaska de mittersta 26 (28) 30 (32) 34 m.
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Sticka var sida för sig.  
Minska 1 m innanför 2 m vid halskanten på varje v från räts 4 ggr och avmaska samtidigt för axel 
vartannat v i 3 omgångar när halskanten mäter 1,5 cm; 8,7,7 (8,8,8) 9,9,8 (10,9,9) 11,10,10 m.
Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.

HÖGER ÄRM
Lägg upp 42 (44) 46  (48) 50 m med fg 58 på stickor nr 3½.
Sticka 4 v 2x2 resår, börja med 2 rm och avsluta med 2 rm (2 am) 2 rm (2 am) 2 rm, avsluta med 1 v 
från avigs.
Byt till slätst och öka samtidigt 1 m innanför 1 m i var sida på det 5:e v, upprepa ökning i de olika 
storlekarna enl följande:
4 år - omväxlande vart 6:e och vart 4:e v totalt 11 ggr = 64 m.
6 år - vart 6:e v totalt 12 ggr = 68 m.
8 år - vart 6:e v totalt 13 ggr = 72 m.
10 år - vart 6:e v totalt 15 ggr = 78 m.
12 år - vart 6:e v totalt 16 ggr = 82 m.
Sticka rakt till ärmen mäter 28 (32) 36 (40) 44 cm.
Avmaska alla m.

VÄNSTER ÄRM
Sticka lika som höger ärm men lägg upp med fg 108.

MONTERING
Alla sömmar sys ihop med maskstygn.
Sy ihop axlar, sy i ärmar och därefter sid- och underärmssömmar.

Översättning: Marita Rolin
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