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MIKA DAMJACKA - T0UT DE SUITE + POLAR



MIKA DAMJACKA - TOUT DE SUITE + POLAR	

!
STORLEK	 	 34-36-38	 40-42-44
Plaggets mått	
Övervidd	 110	 116	 cm 
Längd mitt bak	 	 90	 91	 cm	
Underärmslängd	 47	 48	 cm	
(Fotograferad i den 1:a storleken.)	!
GARN  	
TOUT DE SUITE	 9	 9 nystan fg 103	
POLAR	 3	 3	 nystan fg 86	
Sytråd i matchande färg.	!
OBS! På grund av garnets specifika egenskaper kan POLAR innehålla knutar. 	
För att få en optimal kvalitet på ditt arbete, följ denna instruktion om det kommer en knut; innan du 
fortsätter stickningen sy fast knuten med sytråd så att knuten håller sig på plats och inte går upp. När 
den väl är stickad, kommer knuten att döljas inuti garnet.	!
STICKOR 7, 12 och 15 mm.	!
MASKTÄTHET (efter blockning)	
6 m x 10 v = 10 x 10 cm mosstickning på stickor nr 15 med TOUT DE SUITE.	
Kontrollera masktätheten noga för att få ett bra resultat.	!
STICKFÖRKLARINGAR	
am = avig m, arb = arbete, AS, avigs = avigsida, bm = bakre maskbågen, m = maska, rm = rät m, RS, 
räts = rätsida, rätst = rätstickning, rm alla v, 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.	!
Ökningar görs innanför x antal m enligt beskrivn nedan och från arbetets rätsida.	
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.	!
Mosstickning: 	
Varv 1: * 1 rm, 1 am, * upprepa från * - * v ut. 	
Varv 2 och alla följande v: am på rm och rm på am.	!!
BAKSTYCKE	
Lägg upp 37 (39) m med TOUT DE SUITE på stickor nr 15 och sticka 1x1 resår i 12 cm, börja och 
sluta med 1 rm.	
Byt till mosst (se ovan). 	
Sticka till arb mäter 33 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Minska 1 m innanför 1 m i var sida genom att sticka 2 am tills = 35 (37) m.	
Sticka till arb mäter 56 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Upprepa minskn i var sida = 33 (35) m.	
Sticka till arb mäter 90 (91) cm.	
Axlar och halskant	
Avmaska alla m.	
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!
HÖGER FRAMSTYCKE	
Lägg upp 18 (19) m med TOUT DE SUITE på stickor nr 15 och sticka 1x1 resår i 12 cm, börja med 2 
rm.	
Byt till mosst över alla m utom den 1:a m på höger sida (framkant) som stickas i slätst arb ut, minska 
samtidigt 1 m utmed det 1:a v = 17 (18) m.	
Sticka till arb mäter 33 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Minska 1 m innanför 1 m på vänster sida genom att sticka 2 am tills = 16 (17) m.	
Sticka till arb mäter 56 cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Upprepa minskn i vänster sida = 15 (16) m.	
Sticka till arb mäter 58 (59) cm, avsluta med 1 v från avigs.	
Halskant	
Minska 1 m innanför 1 m på höger sida för V-ringn, upprepa vart 4:e v ytterligare 4 ggr = 10 (11) m.	
Sticka till arb mäter 90 (91) cm (V-ringn skall vara 32 cm djup).	
Axel	
Avmaska alla m.	!
VÄNSTER FRAMSTYCKE	
Lägg upp och sticka lika som höger framstycke men åt motsatt håll.	!
ÄRMAR	
Lägg upp 20 (21) m med TOUT DE SUITE på stickor nr 15 och sticka 1x1 resår i 7 cm.	
Byt till mosst.	
Sticka till arb mäter 10 cm.	
Öka 1 m innanför 1 m i var sida, upprepa vart 8:e v ytterligare 4 ggr = 30 (31) m. 	
Sticka till arb mäter 47 (48) cm.	
Avmaska alla m.	
Sticka andra ärmen lika.	!
MONTERING	
Höger framkant	
Börja från räts med stickor nr 12 och TOUT DE SUITE, plocka upp 44 (45) m utmed höger framkant 
upp till början på V-ringn. 	
Sticka 1x1 resår i 2 v.	
Avmaska i resår.	
Vänster framkant	
Plocka upp och sticka lika som höger framkant men börja åt motsatt håll.	!
Passa ihop delarna (bakstycket viks längs med mitten), tråckla ihop delarna och blocka noggrant. 	
Alla sömmar sys med TOUT DE SUITE, dra ut 1 tråd av det 3-trådiga TOUT DE SUITE och sy ihop 
alla sömmar med maskstygn så nära ytterkanten som möjligt.	
Sy axelsömmar. 	
Sätt 1 markör på sidsöm 25 (26) cm ner på var sida om axelsöm. Placera ärmens mitt mot axelsöm och 
sy i ärmen mellan markörer.	
Blocka sömmarna med plagget helt öppet.	
Sy sid- och underärmssömmar.	
Fickor (gör 2 st)	
Lägg upp 10 m med TOUT DE SUITE på stickor nr 15.	
Sticka mosst i 18 cm.	
Avmaska.	
Sy fast fickorna på framstycken 30 cm från nederkant och 3 m från var sidsöm.	
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Krage	
Sticka en överkrage och en underkrage på samma sätt. Varje krage består av 2 delar som sys ihop på 
mitten. Obs: Det är viktigt att över- och underkrage blir lika, gör därför en notering så att alla 4 delarna 
har samma antal varv.	
Överkrage (stickas i 2 delar)	
1:a kragdelen	
Lägg upp 4 m med POLAR på stickor nr 7.	
Varv 1 (RS): 1 rm, 3 rm.	
Varv 2: 3 rm, 1 am.	
Fortsätt sticka 3 m rätst i vänster sida och övriga m i slätst enl följande:	
På det 3:e v, öka 1 m (= plocka upp tråden framifrån mellan 2 m och sticka 1 rm i bm) innanför 3 m i 
vänster sida, upprepa vartannat v ytterligare 18 ggr, tag med ökade m i slätst = 23 m.	
Obs: sticka 2 extra v vart 6:e v över 3 m rätst för att förhindra att kanten blir för stram.	
Sticka till arb mäter 45 cm, avsluta med 1 v från räts.	
Fortsätt sticka kortv enl följande:	
* Varv 1 (AS): sticka 18 m, låt resterande 5 m vila, vänd.	
Varv 2 (RS): sticka 18 m.	
Varv 3 (AS): sticka alla m (se obs nedan).	
Varv 4 (RS): sticka alla m. * 	
Upprepa * - * totalt 4 ggr. 	
Obs när man stickar över alla m 1:a gången: för att få en steglös övergång mellan maskorna (vid 
vändningen), plocka upp tråden mellan den sist stickade m och nästa m, sätt den på vänster sticka och 
sticka ihop med nästa m.	
Låt alla m vila på en maskhållare.	
Sticka den andra kragdelen lika men åt motsatt håll.	
Sy ihop de 2 kragdelarna med maskstygn.	
Underkrage (stickas i 2 delar)	
Sticka lika som överkrage.	!
Lägg över- och underkrage aviga mot aviga, sy ihop från rätsidan med sytråd och efterstygn utmed den 
rätstickade rundade kanten, lämna den raka sidan öppen. 	
Obs: kragen sys fast på koftan utmed den öppna kanten, en kragdel i taget.	
Sy fast överkragen på insidan av koftan aviga mot aviga; placera överkragens mitt mot halskanten mitt 
bak och kragens ändar i början på V-ringn och sy fast från kragens rätsida. Sy därefter fast underkragen 
över överkragens söm (koftans halskant skall ligga mellan kragdelarna). Förstärk därefter sömmen 
genom att sy ihop de 2 kragdelarna igen, sy med sytråd och var noga med att sy genom alla lager. 	!
Översättning: Marita Rolin	!!!!!!!!!!!
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