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MODELL S-12 LINEN



MODELL S-12 LINEN	!
STORLEK	 	 S	 M	 L	 XL	
Plaggets mått	
Övervidd	 	 92	 102	 110	 120	 cm 	
Längd mitt bak	 	 50	 51	 52	 53	 cm	
Underärmslängd	 50	 51	 52	 53	 cm	
(Fotograferad i den 1:a storleken.)	!
GARN LINEN	
Fg 7 	 	 	 8 	 9	 10 	 11 	 nystan	!
TILLBEHÖR 1 knapp.	!
STICKOR 4 mm.	!
MASKTÄTHET	
20 m x 25 v = 10 x 10 cm slätstickning på stickor nr 4.	
18 m x 25 v = 10 x 10 cm hålmönster på stickor nr 4.	
Alla mått är tagna efter blockning (pressning) av provlapp.	!
STICKFÖRKLARINGAR	
am = avig m, arb = arbete, AS, avigs = avigsida, bm = bakre maskbågen, m = maska, omsl = omslag, 
rm = rät m, RS, räts = rätsida, slätst = slätstickning, rm på räts och am på avigs, tills = tillsammans, v = 
varv.	
1x1 resår = *1 rm, 1 am, upprepa från * v ut. Sticka därefter rm på rm och am på am.	
2x2 resår = *2 rm, 2 am, upprepa från * v ut. Sticka därefter rm på rm och am på am.	
Hålmönster = se diagram A.	!
Alla ökningar görs innanför 1 m och från arbetets rätsida enligt följande:	
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 92 (102) 110 (120) m på stickor nr 4. 	
Sticka 2x2 resår, börja med 2 rm och avsluta med 2 am (2 rm) 2 rm (2 am).	
Sticka till arb mäter 3 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Byt till slätst.	
Sticka till arb mäter 47.5 (48.5) 49.5 (50.5) cm.	
De mittersta 44 (46) 48 (50) m stickas nu i 1x1 resår och samtidigt börjar avmaskn för axlar enl 
följande:	
Forma axlar	
Avmaska i var sida vartannat v i 3 omgångar; 8,8,8 (10,9,9) 11,10,10 (12,12,11) m.	
Halskant	
Avmaska resterande 44 (46) 48 (50) m.	!
HÖGER FRAMSTYCKE	
Lägg upp 59 (64) 69 (74) m på stickor nr 4. 	
Sticka 2x2 resår, börja med 2 rm och avsluta med 3 rm (2 am) 3 am (2 rm).	
Sticka till arb mäter 3 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
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Sticka mönster enl följande:	
Sticka först 35 (38) 41 (44) m hålmönster efter diagram A och därefter 24 (26) 28 (30) m slätst.	
Sticka till arb mäter 47.5 (48.5) 49.5 (50.5) cm, avsluta med 1 v från avigs.	
De första 35 (36) 38 (39) m stickas nu i 1x1 resår och samtidigt börjar avmaskn för axel på nästa v från 
avigs enl följande:	
Forma axel	
Avmaska vartannat v i 3 omgångar; 8,8,8 (10,9,9) 11,10,10 (12,12,11) m.	
Halskant	
Avmaska resterande 35 (36) 38 (39) m.	!
VÄNSTER FRAMSTYCKE	
Lägg upp 53 (59) 62 (68) m på stickor nr 4. 	
Sticka 2x2 resår, börja med 3 rm (3 rm) 2 rm (2 am) och avsluta med 2 rm.	
Sticka till arb mäter 3 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Sticka hålmönster efter diagram A.	
Sticka till arb mäter 47.5 (48.5) 49.5 (50.5) cm, avsluta med 1 v från avigs.	
De sista 29 (31) 31 (33) m stickas nu i 1x1 resår och samtidigt börjar avmaskn för axel enl följande:	
Forma axel	
Avmaska vartannat v i 3 omgångar; 8,8,8 (10,9,9) 11,10,10 (12,12,11) m.	
Halskant	
Avmaska resterande 29 (31) 31 (31) m.	!
ÄRMAR (båda stickas lika)	
Lägg upp 50 (54) 58 (62) m på stickor nr 4. 	
Sticka 2x2 resår, börja och avsluta med 2 rm.	
Sticka till arb mäter 3 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Byt till slätst och öka samtidigt 1 m i var sida på det 7:e v, upprepa ökning omväxlande vart 8:e och vart 
6:e v totalt 15 ggr = 80 (84) 88 (92) m.	
Sticka rakt till ärmen mäter 50 (51) 52 (53) cm.	
Avmaska löst.	!
MONTERING	
Höger framkant	
Plocka upp 112 (112) 116 (116) m utmed hela höger framkant.	
Sticka 2x2 resår i 6 v (2.5 cm), börja och avsluta med 3 rm.	
Avmaska.	
Vänster framkant	
Plocka upp och sticka lika som höger framkant.	
Hela plagget sys ihop med maskstygn.	
Sy ihop axlar.	
Sätt markörer på sidsömmar 20 (21) 22 (23) cm ner på var sida om axelsöm.	
Placera ärmens mitt mot axelsöm och sy i ärm mellan markörer.	
Sy sid- och underärmssömmar.	
Sy i en knapp på vänster framstycke 18 cm från nederkant och 15 (16) 17 (18) cm från höger sidkant.	
Pressa lätt på alla sömmar.	!
Översättning: Marita Rolin	!!!!
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	!
Förklaring till Diagram A	 	        
R = Upprepa	
@1@ = 1 rm	
@2@ = 1 am	
@29@ = 1 omslag	
@30@ = 2 rm tillsammans	!!
	!
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