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91471 SNEDSTICKAD VÄST 
GARNKVALITET  Alpacka Solo, 100 % Alpacka, ca. 50 g = ca. 167 m.
MASKTÄTHET  20 m och 26 v med dubbelt garn i mönster A + B på st nr. 5 = 10 x 10 cm
GARNALTERNATIV  Junior
STORLEKAR – DAM  XS-S(M-L)XL-2XL
STORLEKAR – EU  32-38(40-46)48-54
ÖVERVIDD  Ca 76-88(92-104)110-128 cm
HEL LÄNGD  Ca 93/111(100/120)104/122 cm (mätt till kort/lång spets, inkl. krage)
GARNÅTGÅNG  Ca 700(750)800 g (fg 29103)
RUNDSTICKA  Nr. 4.5, 40 och 80 cm (till kanter)
 Nr. 5, 80 och 120 cm
DESIGN OCH TEXT  Jette Magnussen, byMAGNUSSEN. E-POST freelance.designer.jette@jarbo.se
ÖVERSÄTTNING  Katarina Dock

STORLEKSGUIDE  Järbo Garn storleksguide: Rörelsevidden på plagg i våra stickbeskrivningar varierar beroende på plaggtyp och form. För  
 att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter alla mått direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv  
 storleken på plagget, beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha.

TIPS & RÅD  * För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom beskrivningen noga innan du påbörjar ditt arbete.
 * Markera med en färgad penna den storlek du stickar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
 * Sticka alltid en provlapp: Vi rekommenderar att du stickar en provlapp som är ca 12 x 12 cm för att se att du håller  
      den angivna masktätheten. Stämmer masktätheten inte, prova med tunnare eller grövre stickor.
 * Byte till nytt nystan: Knyt aldrig ihop två garnändar. Repa istället upp de två garnändar som ska sammanfogas ca 8  
      cm och lägg dem omlott. Sno garnändarna löst om varandra och fortsätt sticka. De flesta föredrar att börja på ett  
      nytt nystan genom att dra ut garnet inifrån nystanet.

FÖRKORTNINGAR  arb=arbetet, vriden int=vriden intagning, vriden ökn =vriden ökning, fg=färg, int=intagning, kantm=kantmaska, m=maska,  
 v=varv, rm=rät maska, ökn=ökning, am=avig maska.

FÖRKLARINGAR  Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v.
 1 int: 2 rm eller am tillsammans.
 1 vriden int: Lyft 1 rm till höger sticka, sätt tillbaka m på vänster sticka (m är nu vriden), sticka den vridna m och nästa  
 m vridet rätt tillsammans (= rm i de bakre maskbågarna).
 1 am-int: Sticka 2 am vridet  tillsammans (= stick höger st från vänster mot höger in i 2:a och 1:a m, sticka m avigt  
 tillsammans i de bakre maskbågarna).
 1 ökn: Stick vänster sticka bakifrån under länken mellan två m, sticka rm i främre maskbågen.
 1 vriden ökn: Stick vänster sticka framifrån under länken mellan två m, sticka rm i bakre maskbågen.

 Mönster A: Maskantal delbart med 2. 
 Varv 1, rätsidan: *1 am, 1 rm*, upprepa *-* v ut.
 Varv 2, avigsidan: Rm.

 Mönster B: Maskantal delbart med 4.
 Varv 1: *3 am, 1 rm*, upprepa *-* v ut.
 Varv 2: Rm.

 Rätst, stickat fram och tillbaka: Rm på alla v.
 Rätst, stickat runt: Växelvis 1 v rm, 1 v am.

VÄST  Stickas i ett enda stycke uppifrån och ned, börja med kragen: Lägg med dubbelt garn upp 191(211)231 m på rundst nr. 4.5  
 och sticka 5 v rätst fram och tillbaka, sticka 1:a v från avigsidan. Byt till rundst nr. 5. Dela därefter in m från rätsidan så här:
 Vänster framstycke: 3 rm (= vänster framkant, stickas räta på alla v), 44(48)52 m mönster B, 52(56)60 m mönster A,  
 sätt en markering mellan m.
 Bakstycke: 48(56)64 m mönster A. sätt en markering mellan m.
 Höger framstycke: 43(47)51 m mönster A, 1 kantm.
 Sticka 8(9)10 cm i mönster, sluta med ett v från avigsidan. På nästa v från rätsidan stickas ökn för axlar på bakstycket  
 så här: 3 rm, 44(48)52 m mönster B, 52(56)60 m mönster A, markering, *1 ökn, 48(56)64 m mönster A, 1 vriden ökn *,  
 markering, 43(47)51 m mönster A, 1 kantm. Upprepa ökn från *-* på vartannat v sammanlagt 8 ggr, sticka med de nya  
 m i mönstret. OBS, det blir 2 m mer mellan ökn för varje gång = 64(72)80 m på bakstycket = sammanlagt 207(227)247 m.  
 Fortsätt sticka till arb mäter 20(21)22 cm, sluta med ett v från avigsidan. Därefter stickas var del för sig.
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 Vänster framstycke: 
 Rätsidan: Fortsätt i mönster över de 99(107)115 m, lägg upp 1 ny m till kantm, låt de resterande m vila = 100(108)116 m.
 Ärmhål: Sticka 12 v. På nästa v från rätsidan stickas: *3 rm, 44(48)52 m mönster B, sticka mönster A till 4 m återstår,  
 1 vriden int (antingen med rm eller am enl mönster A), 1 am, 1 kantm*, upprepa int på vart 4:e v sammanlagt 6(8)10 ggr  
 = 94(100)106 m, sluta med ett v från avigsidan. Fortsätt sticka till ärmhålet mäter 19(20)21 cm. Lägg upp 1,1,2(1,1,2)1,2,3  
 nya m i ärmhålssidan på vartannat v, sticka med de nya m i mönster A = = 98(104)112 m. Sluta med ett v från rätsidan,  
 avm samtidigt kantm i ärmhålssidan = 97(103)111 m. Låt m vila.

 Bakstycket: 
 Rätsidan: Fortsätt sticka över bakstyckets 64(72)80 m, lägg upp 1 ny m i var sida till kantm = 66(74)82 m.
 Ärmhål: Sticka 19(20)21 cm mönster A upp till ärmhålet. Lägg upp 1,1,2(1,1,2)1,1,2 nya m i var sida på vartannat v =  
 74(82)90 m. Sluta med ett v från rätsidan, avm samtidigt  kantm i var sida = 72(80)88 m: Låt m vila.
 
 Höger framstycke: 
 Rätsidan: Fortsätt i mönster över de 44(48)52 m. Lägg upp 1 m till kantm i ärmhålet (= mot bakstycket) = 45(49)53 m.
 Ärmhål: Sticka 12 v. På nästa v från rätsidan stickas: *1 kantm, 1 int, mönster A v ut, 1 kantm*, upprepa int på vart 4:e v  
 sammanlagt 6(8)10 ggr = 39(41)43 m. Fortsätt sticka till ärmhålet mäter 19(20)21 cm. Lägg därefter upp 1,1,2(1,1,2)1,2,3  
 nya m i ärmhålssidan på vartannat v, sticka med de nya m i mönster A = 43(45)49 m. Sluta med ett v från rätsidan, Avm  
 samtidigt kantm i ärmhålssidan = 42(44)48 m.
 
 Hopfogning av delarna: 
 Avigsidan: Fortsätt i mönster som tidigare, sticka höger framstyckes 42(44)48 m, bakstyckets 72(80)88 m och vänster  
 framstyckes 97(103)111 m = totalt 211(227)247 m. Sticka 2(2)2 cm, sluta med ett v från avigsidan. Fortsätt i mönster  
 och sticka int på bakstyckets del, så bakstycket bildar en spets så här: 
 Rätsidan: Sticka vänster framstyckes 97(103)111 m, sätt en markering mellan m. 
 Bakstycke: *1 am, 1 int (antingen rät eller avig enl mönster A), 66(74)82 m mönster A, 1 vriden int (antingen rät eller  
 avig enl mönster A), 1 am*,sätt en markering mellan m, sticka höger framstyckes 42(44)48 m = 209(225)245 m. Upprepa  
 int *-* på bakstycket  innanför markeringarna, på vartannat v sammanlagt 35(39)43 ggr. OBS, det blir 2 m mindre mellan  
 int för varje gång = 2 m på bakstycket (de sista int stickas med yttersta m i var sida) = sammanlagt141(149)161 m. 
 På nästa v (från avigsidan), avm de 42(44)48 m på höger framstycke, samt bakstyckets 2 m. Fortsätt att sticka över  vänster  
 framstyckes 97(103)111 m. Sticka ca 20(21)23 cm. Byt till rundst nr. 4.5. Avsluta med 4 v rätst. OBS, antalet cm ska passa  
 med bredden på höger framstyckes avm m, sticka sista v från rätsidan. Avm med rm från avigsidan. 
 Kant på höger framstycke: Plocka upp135(147)159 m från rätsidan längs kanten på höger framstycke. Dela in m så här:  
 3 rm, 129(141)153 m mönster B, 3 am. De 3 kantm i var sida stickas räta på alla v. Sticka ca 27(29)31 cm mönster B,  
 fram och tillbaka. OBS, höger framstycke ska ha samma bredd som vänster framstycke. Sticka sista v från rätsidan. Byt  
 till rundst nr. 4.5. Avsluta med 4 v rätst. Avm med rm från avigsidan.

MONTERING  Placera arbetet enligt angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy ihop vänster framstyckes ca 20(22)24 cm mot  
 höger framstyckes nedersta kant med madrasstygn (= kant i kant från rätsidan).
 Ärmhålskanter: Plocka med rundst nr. 4.5 upp 100(104)108 m upp längs ärmhålet. Sticka 1 v am, 1 v rm. Därefter 1 v  
 am, avm samtidigt med am.


