PLASSARD 115 08 Cardigan i Eole
STORLEK:
34/36 – (38/40) – 42/44 – (46/48) – 50/52
MATERIAL:
Eole från PLASSARD
färg 03: 6 (7) 7 (8) 9 nystan
4 knappar
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STICKOR:
nr 5 och nr 5,5

STICKFASTHET:
14 maskor och 21 varv slätstickning på stickor nr 5,5 = 10 x 10 cm

STICKSÄTT:
Resårstickning 1/1
Slätstickning
Enkel minskning (minskar 1 m) innanför den 2:a maskan:
På arbetets högra sida, (arbetets rätsida): sticka 2 rm, 2 rm tills.
På arbetets vänstra sida (arbetets rätsida); när det återstår 4 m på vänster sticka, sticka
1 ödhpt och avsluta med 2 rm.
Dubbel minskning (minskar 2 m) innanför den 2:a maskan:
På arbetets högra sida (arbetets rätsida): sticka 2 rm, 3 rm tills.
På arbetets vänstra sida (arbetets rätsida): när det återstår 5 m på vänster sticka stickas 1
dubbel ödhpt (lyft 1 m rätt, sticka 2 rm tills, dra den lyfta maskan över den sist stickade),
avsluta med 2 rm.
FÖRKLARING:
Minskningar och Ökningar skrivs i detta mönster på följande sätt:
Exempel: 3 x 7 m, där 3 betyder vilket antal gånger ökningen/minskningen ska göras och där
7 m betyder hur många maskor som ska ökas/minskas varje gång.
BAKSTYCKE
Lägg upp 62 (66) 71 (77) 84 m på stickor nr 5,5 och sticka slätstickning.
När stycket mäter 31 cm avmaskas för ärmhålen, i var sida: 1 x 2 m.
Sticka därefter över de resterande 58 (62) 67 (73) 80 m och minska innanför den 2:a
maskan, på vartannat varv, enligt följande;
1 dubbel minskning: 1 (1) 2 (3) 3 gånger
1 enkel minskning 2 (3) 3 (3) 5 gånger.
Fortsätt därefter att sticka över de resterande 50 (52) 53 (55) 58 m.
När stycket mäter 47 (48) 49 (50) 51 cm avmaskas de mittersta 10 (12) 13 (13) 14 m för
halsringningen och sidorna stickas därefter var för sig. Avmaska mot halsen, på vartannat
varv: 3 x 3 m.
Samtidigt: när stycket mäter 49 (50) 51 (52) 53 cm de avmaskas för var axel, på vartannat
varv:
1 x 6 m och 1 x 5 m,(1 x 6 m och 1 x 5 m), 1 x 6 m och 1 x 5 m,(2 x 6 m),1 x 6 m och 1 x 7 m.
HÖGER FRAMSTYCKE:
Lägg upp 31 (34) 37 (40) 43 m på stickor nr 5,5. Sticka och fördela maskorna enligt följande:
1 m rätstickning (=maskan stickas rätt på alla varv), 4 m resårstickning 1/1, börja med 1 rm
(= 5 m för knäppkanten och halskanten), därefter 26 (29) 32 (35) 38 m slätstickning.
Sticka på detta sätt och gör samtidigt 4 knapphål över 1 maska (= sticka 1 rätstickning, 1 rm,
1 omslag, 1 ödhpt, 1 am). Det första knapphålet stickas 7,5 (7,5) 7 (7) 6,5 cm från nerkanten
och de 3 resterande görs med 6,5 (6,5) 7 (7) 7,5 cm mellanrum.
När stycket mäter 27 (27) 28 (28) 29 cm minskas för halsringningen, innanför de 5 maskorna
i framkanten, enligt följande:
Storlek 34/36: minska 1 m, om vartannat på vart 4:e och vart 6:e varv: 2 rm tills: 9 gånger
Storlek (38/40): minska 1 m på vart 4:e varv: 2 rm tills: 11 gånger
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Storlek 42/44: minska 1 m på vart 4:e varv: 2 rm tills:12 gånger
Storlek (46/48): minska 1 m på vart 4:e varv: 2 rm tills:13 gånger
Storlek 50/52:
minska 1 m, om vartannat på vartannat varv och vart 4:e varv:2 rm tills: 6 gånger och sedan
på vart 4:e varv: 8 gånger
Samtidigt; när stycket mäter 31 cm avmaskas för ärmhål, i vänster sida: 1 x 2 m.
Därefter minskas på samma sida, innanför 2:a maskan:
1 dubbel minskning 1 (1) 2 (3) 3 gånger och därefter
1 enkel minskning 2 (3) 3 (2) 3 gånger
När stycket mäter 49 (50) 51 (52) 53 cm avmaskas 2 gånger för vänster axel på samma sätt
som på bakstycket. Lämna de 5 maskorna för halskanten åt sidan tillsvidare.
VÄNSTER FRAMSTYCKE:
Sticka på samma sätt men spegelvänt och utan att göra några knapphål.
Minskningarna i halsringningen görs enligt följande:
när det återstår 7 m på vänster sticka, gör 1 ödhpt och därefter stickas de 5 m för
halskanten.
ÄRMAR:
Lägg upp 29 (32) 35 (38) 41 m på stickor nr 5,5 och sticka slätstickning.
Öka i var sida på vart 8:e varv: 7 x 1 m.
Nytt maskantal: 43 (46) 49 (52) 55 m.
När stycket mäter 31 cm avmaskas för ärmkullen, i var sida: 1 x 2 m.
Därefter minskas i var sida, innanför den 1:a maskan, på vartannat varv:
1 dubbel minskning: 1 (1) 2 (3) 4 gånger och sedan
1 enkel minskning: 12 (11) 9 (8) 6 gånger och därefter
1 dubbel minskning: 1(2) 3 (3) 4 gånger
Avmaska därefter de resterande 7 (8) 7(8) 7 m.
Sticka den andra ärmen lika.
MONTERING:
Sy sidsömmarna.
BAK OCH FRAMSTYCKENAS NERKANTER
Plocka upp 5 m, med stickor nr 5 längst ner på knäppkanten på höger framstycke och sticka
förkortade varv enligt följande:
Varv1 (arbetets avigsida, från ytterkant): 1 m rätstickning, 3 m resårstickning 1/1 (sticka räta
på räta maskor och aviga på aviga maskor). Vänd arbetet.
Varv 2: lyft den 1:a m utan att sticka den, dra åt tråden för att undvika att det bildas hål,
2 m resårstickning 1/1, 1 m rätstickning.
Upprepa dessa 2 varv och lämna ytterligare 1 m ostickad i slutet av varje udda varv
(avigsidan), till dess att det endast återstår den rätstickade maskan. Därefter stickas omvänt;
sticka 1 m mer på vartannat varv till dess att alla 5 maskor är stickade. Byt till stickor nr 5,5
och lägg därefter upp 1 m i innerkanten för sömmen. Denna maska stickas avigt. Sticka ca
43 (46) 51 (55) 59 cm över dessa 6 m. Lämna därefter dessa maskor åt sidan.
Kontrollera att stycket med dessa 6 maskor räcker fram till mitt bak innan de sys fast.
Sticka på samma sätt på det vänstra framstyckets framkant över 5 m.
Lägg de båda kortsidorna på nerkanterna mot varandra och sy ihop dem med maskstygn,
maska för maska, så att skarven inte syns. Sy därefter fast nerkanten längs med de båda
framstyckena och bakstycket.
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Sy axelsömmarna.
HALSKANTEN PÅ BAKSTYCKET
Plocka upp med stickor nr 5,5 de lämnade 5 m på framstycket. Lägg till en avig maska i
innerkanten för sömmen. Fortsätt att sticka över dessa maskor, räta på räta maskor, aviga
på aviga maskor och 1 rätstickad maska i ytterkanten i ca 10,5 (11) 11,5 (11,5) 12 cm.
Lämna dessa maskor åt sidan.
Sticka den andra sidan lika. Kontrollera att dessa halskanter, knappt når fram till mitt bak i
halsringningen. Detta för att halsringningen inte ska bli för vid.
Sy ihop de båda kanternas kortsidor med maskstygn, maska för maska och därefter sys
långsidan fast i halsringningen.

ÄRMKANT:
Lägg upp 6 m på stickor nr 5,5 och sticka enligt följande:
1 m rätstickning, 5 m resårstickning 1/1. Börja resårstickningen med 1 rm och avsluta med
1 am.
Sticka på samma sätt i 21 (23) 25 (27) 29 cm och avmaska därefter alla maskor.
Sticka en ärmkant till.
Sy fast ärmkanterna på ärmarna där kanten med rätstickning är i ytterkant.
Sy ärmsömmarna och sy fast dem i ärmhålen.
Sy fast knapparna.

MONTERING:
Översättning av Annette Öberg Josefsson för Kulmen Garn & Design AB
Om du behöver hjälp med ditt mönster så hjälper vi dig gärna
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