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Ribbon, 100% bomull
Storlek:     XS  (S)  M  (L)  XL
Garnåtgång:      3   (3)  4   (4)  5  nystan fg 05



Damtunika 
RIBBON, 100% bomull 
2389

Storlek: XS (S) M  (L) XL 
Plaggets mått, 
Bröstvidd:  74 (86) 91  (97) 108 cm 
Hel längd: 76 (78) 80  (82) 84 cm 
Garnåtgång: 3 (3) 4  (4) 5 n.fg 05 (oblekt)
Stickor: Svarta Fåret 20 mm 
Virknål: 8 mm (halskant och ärmhålskanter)

Masktäthet: 7 m och 7 v slätstickning på st 20 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för 
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel 
mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Kantmaska (kantm) = Den yttersta m i var sida stickas i slätstickning
Virkförklaringar:
Fast maska (fm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m, omslag om nålen, drag garnet genom båda m 
på nålen.
Smygmaska (sm): Stick ned nålen i nästa m, drag garnet genom m och direkt genom m på nålen.

TUNIKA 
Bakstycket: Lägg upp 40 (42) 46 (46) 52 m och sticka slätstickning. Efter 4 v minskas 1 m i var sida innanför 1 
m, samt sticka de 2 mittersta m mitt fram tillsammans (= 3 intagningar). Upprepa intagningsvarvet med 7 (7½) 
7½ (7½) 7½ cm:s mellanrum 6 ggr = 22 (24) 28 (28) 34 m. När arb mäter 45 (47) 47 (48) 49 cm ökas 1 m i var 
sida innanför 1 m genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1 rm. Upprepa denna ökning med 6 (4) 7 
(5) 8 cm:s mellanrum tills det finns 26 (30) 32 (34) 38 m. När arb mäter 60 (61) 62 (64) 65 cm avm 2-1 (2-1-1) 
2-1-1 (2-1-1-1) 2-1-1-1-1 m för ärmhål i var sida vartannat v. När ärmhålen mäter 15 (16) 17 (17) 18 cm sätts 
de mittersta 8 (8) 8 (10) 10 m för nacken på en tråd och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 1 m mot 
nacken. Sätt axelns m på en tråd när ärmhålet mäter 16 (17) 18 (18) 19 cm. Sticka den andra sidan lika men åt 
motsatt håll. 
Framstycket: Lägg upp och sticka lika som för bakstycket. När ärmhålet mäter 8 (8) 8 (7) 8 cm sätts de 
mittersta 4 (4) 4 (6) 6 m för halsen på en tråd och var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 2-1 m mot halsen 
vartannat v. Sätt axelns m på en tråd vid samma mått som på bakstycket. 

MONTERING 
Sticka ihop axlarna enl följ: Sätt m från vänster bakstyckes axel och m från vänster framstyckes axel på var sin 
sticka 20. Lägg delarna räta mot räta, tag en extrasticka och sticka ihop 1 m från varje del. Sticka ihop 1 m till 
från varje del. Dra den första m över den andra. Fortsätt på detta sätt att sticka ihop och maska av tills alla m är 
avm. Gör lika på höger axel.  
Halskant: Virka med virknål 8, 1 v fm runt halskanten LÖST jämt fördelat, sluta med 1 sm i första fm.
Sy ihop sidorna så nätt som det går så att sidsömmarna inte blir klumpiga. 
Ärmhålskanter: Börja vid ärmhålet och virka med virknål 8, 1 v fm, runt ärmhålskanten LÖST jämt fördelat, 
sluta med 1 sm i första fm.
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande


