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HØSTEN ER HER. TURER UTE MENS SKOGEN
FARGES OM TIL ET LYS LEVENDE MALERI.
DEG OG DINE UTE I SKOGEN – I LETT, LUFTIG OG
VARM ULL. DETTE ER KOLLEKSJONEN TWEED.
En helt ny garnkvalitet fra Sandnes Garn av 40% baby alpakka, 32% viskose, 20% polyamid
og 8% merinoull og over 150 meter i hvert nøste.
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Nr 1

LÅNG KOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Lång kofta med raglan och fickor
Oppskrift: Åsa Christiansen

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL (XXXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (84) 88 (96) 104 (112)
122 (128) cm
Hel längd: (78) 79 (80) 81 (82) 83
(84) cm
Ärmlängd: 47 cm alla storl, eller
önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Brun 3090: (5) 6 (7) 8 (9) 10 (11)
nystan
Tillbehör:
8 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (148) 152
(164) 176 (188) 204 (216) m.
Sticka 8 cm resår fram och tillbaka
enl följande: (1:a v = avigs) 1
kantm, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-* v ut, sluta med 1
kantm.
Sticka 1 v slätst, och minska
samtidigt (14) 12 (14) 14 (16) 18
(20) m jämnt fördelat på 1:a v =
(134) 140 (150) 162 (172) 186
(196) m.
Sätt ett märke i var sida med (33)
34 (36) 40 (43) 45 (48) m på vart
framstycke, och (68) 72 (78) 82
(86) 96 (100) m på bakstycket.
Sticka till arb mäter 16 cm, alla
storl. Minska 1 m på var sida om
märkena enl följande: Sticka till 2
m före märket, lyft av 1 m rätt, 1

rm, drag den lyfta m över, 2 rm
tillsammans = minskat 4 m.
Upprepa minskningen var 10:e cm
totalt 5 ggr = (114) 120 (130) 142
(152) 166 (176) m.
Sticka till arb mäter 62 cm, alla
storl. Maska av för ärmhål 4 m i
var sida (= 2 m på var sida om
märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp på strumpst 5, (32) 36
(36) 40 (40) 44 (44) m. Sticka runt
i resår 2 rm, 2 am i 8 cm.
Sticka slätst, samtidigt som det
minskas 4 m jämnt fördelat på 1:a
v = (28) 32 (32) 36 (36) 40 (40) m.
Sätt ett märke rund första och
sista m = märkm.
Sticka till arb mäter (12) 12 (10) 10
(10) 10 (10) cm.
Öka 1 m på var sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca (5) 5½
(4½) 5 (4) 4½ (4) cm mellanrum till
totalt (42) 44 (48) 50 (54) 56 (58)
m.
Sticka till ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av 4 m mitt under ärmen.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på samma rundst
som fram- och bakstycke = (182)
192 (210) 226 (244) 262 (276) m.
Sätt ett märke i var sammanfogning.
Fortsätt sticka slätst, och minska
för raglan vartannat v vid vart
märke enl följande: (från räts)
Sticka till 2 m före märket, lyft av 1
m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över,
2 rm tillsammans = minskat 8 m.
Minska samtidigt för V-hals
innanför 1 kantm i var sida
vartannat v enl följande: Sticka 2
rm tillsammans i början av v, och
lyft 1 m rätt, 1 rm, drag den lyfta m
över i slutet av v.
Upprepa minskningen till det är
minskat totalt (15) 16 (17) 18 (19)
20 (22) ggr på bakstycket,
samtidigt när raglanminskningen
möter
V-halsminskningen
avmaskas 2 m i början av varje v
hela tiden.
Maska av.

Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Kant utmed koftan:
Sticka upp på rundst 5 utmed
framkanter och hals, och nacke ca
1 m i varje m/v, men hoppa över
var 4:e m/v, ca (304) 308 (312)
316 (320) 324 (328) m.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Sticka 3 cm resår enl följande:
Sticka 1 kantm, 2 am, *2 rm, 2
am*, upprepa från *-* v ut, sluta
med 1 kantm.
Samtidigt görs 8 knapphål på
höger framstycke efter 1½ cm. Det
nedersta ca 2 cm från kanten, det
översta där V-halsen börjar och de
övriga med jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 2 m, som åter
läggs upp på nästa v.
Maska av i resår.
Sy i knappar.
Fickor:
Lägg upp på st 5, 20 m. Sticka 12
cm slätst fram och tillbaka.
På siste v ökas 4 m jämnt fördelat
= 24 m.
Sticka 6 cm resår enl följande: (1:a
v = avigs) Sticka 1 kantm, 2 am, *2
rm, 2 am*, upprepa från *-* v ut
sluta med 1 kantm.
Maska av löst i resår.
Sticka en ficka till på samma sätt.
Vik resåren utöver ca 3 cm, och sy
fast fickorna på framstyckena, se
foto.

Nr 2

MÖSSA OCH
HALSDUK
Hefte 1414, Tweed & co
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

MÖSSA
Storlek:
(2-4) 6-8 (10-12) år
dam (herr)
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Barn:
Grå 1054: 1 nystan alla storl
Dam:
Beige 2554: 2 nystan
Herr:
Koks 1087: 2 nystan
Tillbehör:
Pälstofs i passande färg
Rekommenderade stickor:
Strumpst 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm

Lägg upp på strumpst 5, (60) 68
(72) 76 (80) m. Sticka runt i resår 2
rm, 2 am i (16) 17 (18) 20 (22) cm.
På nästa v minskas genom att
sticka 2 am tillsammans i vart fält
med am = (45) 51 (54) 57 (60) m.
Sticka 2 v med rm över rm, am
över am.
På nästa v minskas genom att
sticka 2 rm tillsammans i vart fält
med rm = (30) 34 (36) 38 (40) m.
Sticka 2 v som m visar.
Sticka 2 rm tillsammans v runt =
(15) 17 (18) 19 (20) m.
Klipp av tråden, drag den genom m
och fäst väl.
Sy fast en pälstofs i toppen på
mössan.

HALSDUK
Garnåtgång:
Barn:
Grå 1054: (1) 1 (2) nystan
Dam:
Beige 2554: 2 nystan
Herr:
koks 1087: 2 nystan
Första och sista m är kantm och
stickas rät på alla v

Lägg upp på st 5, (24) 28 (32) 40
(40) m. Sticka resår fram och
tillbaka enl följande:
1 kantm, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1
kantm.
Sticka till arb mäter ca (112) 124
(136) 156 (128) cm, eller önskad
längd.
Maska av i resår.

Nr 3

FLICKKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta med mönster och runt ok
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (64) 68 (72) 77 (81) 85
cm
Hel längd: (39) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (26) 30 (33) 36 (39) 42
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Brun 3090: (2) 3 (3) 4 (4) 5 nystan
Ljus beige 2544: 1 nystan alla storl
Tillbehör:
(5) 5 (6) 6 (7) 7 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med brun på rundst 4½,
(95) 101 (107) 113 (119) 125 m.
Sticka 4 cm resår fram och tillbaka
enl följande: (1:a v = avigs) 1
kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1
kantm, samtidigt när resåren
mäter 2 cm, görs ett knapphål från
räts enl följande:
Sticka 2 m, 1 omslag, 2 rm
tillsammans, sticka v ut.
Sätt de 5 första och 5 sista m på
nålar eller trådar till framkanter.
Byt till rundst 5.
Sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det läggs upp 1 ny
m mot framkanterna i var sida till

kantm = (87) 93 (99) 105 (111)
117 m.
Sätt ett märke i var sida med (45)
47 (51) 53 (57) 59 m på
bakstycket, och (21) 23 (24) 26
(27) 29 m på vart framstycke.
Sticka slätst till arb mäter (26) 29
(32) 35 (38) 39 cm.
Maska av för ärmhål (6) 8 (8) 8
(10) 10 m i var sida (= (3) 4 (4) 4
(5) 5 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sida, och sticka ärmar.
Ärm:
Lägg upp med brun på strumpst
4½, (20) 22 (22) 24 (24) 26 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 4
cm.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Byt till strumpst 5, sticka slätst,
samtidigt som det ökas 1 m på var
sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca (3½) 3½
(3½) 4½ (4) 4½ cm mellanrum till
totalt (32) 36 (38) 38 (40) 42 m.
Sticka till ärmen mäter (26) 30 (33)
36 (39) 42 cm, eller önskad längd.
Maska av (6) 8 (8) 8 (10) 10 m
under ärmen (= märkm och (2) 3
(3) 3 (4) 4 m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sticka in delarna på samma rundst
5 med brun, samtidigt som det
stickas 2 rm tillsammans i var
sammanfogning = (123) 129 (139)
145 (147) 157 m.
Sticka ytterligare (1) 2 (3) 1 (2) 3 v
slätst, samtidigt som det minskas
(2) 0 (2) 0 (2) 4 m jämnt fördelat
på sista v = (121) 129 (137) 145
(145) 153 m.

Sticka enl diagram och minska
som diagrammet visar = (60) 64
(68) 72 (72) 76 m.
Sticka ytterligare (1) 1 (2) 1 (2) 3 v
slätst, samtidigt som det minskas
på sista v enl följande:
Maska av den yttersta m i var sida,
samtidigt som det minskas 7 m
jämnt fördelat över de resterande
m = (51) 55 (59) 63 (63) 67 m.
Låt m vara på st till halskant.
Montering:
Vänster framkant:
Sätt de 5 m från nålen på vänster
framstycke på st 4½. Sticka med
brunt, och lägg upp 1 ny m mot
framstycket till kantm.
Sticka resår fram och tillbaka till
kanten mäter lätt stäckt upp till
halsen. Maska av kantm, och sätt
de resterande 5 m på en hjälpst.
Sy fast framkanten på framstycket
med 1 kantm till sömsmån.
Höger framkant:
Sticka lika vänster, men gör (5) 5
(6) 6 (7) 7 knapphål jämnt fördelat,
det översta görs i halskanten som
stickas efteråt.
Halskant:
Sätt in alla m på rundst 4½ = (61)
65 (69) 73 (73) 77 m.
Sticka 3 cm resår som nertill på
fram- och bakstycke och gör sista
knapphålet över de övriga.
Maska av i resår.
Sy i knappar.
Sy ihop under ärmarna.

Nr 4

JUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Jumper med runt ok och mönster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (63) 67 (71) 76 (80) 84
cm
Hel längd: (39) 42 (46) 50 (54) 56
cm
Ärmlängd: (26) 30 (33) 36 (39) 42
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Ljus beige 2544: (2) 2 (3) 3 (4) 4
nystan
Svart 1100: 1 nystan alla storl
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med ljus beige på rundst
4½, (88) 94 (100) 106 (112) 118
m. Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i
4 cm.
Sätt ett märke i var sida med (44)
47 (50) 53 (56) 59 m på var del.
Byt till rundst 5.
Sticka slätst till arb mäter (26) 29
(32) 35 (38) 39 cm.
Maska av för ärmhål (6) 8 (8) 8
(10) 10 i var sid (= (3) 4 (4) 4 (5) 5
m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan, och sticka
ärmar.
Ärm:
Lägg upp med ljus beige på
strumpst 4½, (20) 22 (22) 24 (24)
26 m. Sticka runt i resår 1 rm, 1
am i 4 cm.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.

Byt till strumpst 5, sticka slätst,
samtidigt som det ökas 1 m på var
sida om märkm.
Upprepa ökningen med ca (3½) 3½
(3½) 4½ (4) 4½ cm mellanrum till
totalt (32) 36 (38) 38 (40) 42 m.
Sticka till ärmen mäter (26) 30 (33)
36 (39) 42 cm, eller önskad längd.
Maska av (6) 8 (8) 8 (10) 10 m
under ärmen (= märkm och (2) 3
(3) 3 (4) 4 m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sticka in delarna på samma rundst
5 med ljus beige, samtidigt som
det stickas 2 rm tillsammans i var
sammanfogning = (124) 130 (140)
146 (148) 158 m.
Sticka ytterligare (1) 1 (1) 1 (1) 2 v
slätst, samtidigt som det minskas
(4) 2 (4) 2 (4) 6 m jämnt fördelat
på sista v = (120) 128 (136) 144
(144) 152 m.
Sticka enl diagram och minska
som diagrammet visar = (60) 64
(68) 72 (72) 76 m.
Sticka ytterligare (1) 2 (3) 1 (2) 3 v
slätst, samtidigt som det minskas
jämnt fördelat till (56) 60 (60) 64
(64) 68 m på sista v.
Låt m vara på st till halskant.
Montering:
Halskant:
Byt till rundst 4½ och sticka runt i
resår 1 rm, 1 am med ljus beige i 4
cm.
Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna.

Nr 5

KOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta med sjalkrage och flätmönster
Oppskrift: Sandnes Garn

Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (61) 65 (69) 74 (78) 82
cm
Hel längd: (38) 42 (46) 50 (54) 58
cm
Ärmlängd: (25) 29 (33) 36 (40) 43
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnåtgång:
TWEED:
Ljus grå 1044: (3) 3 (4) 4 (5) 6
nystan
SISU:
Gråmelerat 1042: (3) 3 (4) 4 (5) 6
nystan
Tillbehör:
(5) 5 (6) 6 (6) 6 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 5 och 7 mm
Masktäthet:
13 m slätst och 19 m slätst med 1
tråd i var kvalitet på st 7 = 10 cm
Avig-slätst:
Sticka am på räts, rm på avigs
Kantm sticka rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med 1 tråd av var
kvalitet på rundst 5, (112) 120
(128) 136 (144) 152 m.
Sticka 5 cm resår fram och tillbaka
enl följande: (1:a v = avigs) 1
kantm, 2 am, * 2 rm, 2 am *,
upprepa från *-*, sluta med 1
kantm.

Byt till rundst 7, och sätt ett märke
i var sida med (56) 64 (64) 72 (72)
80 m på bakstycket och (28) 28
(32) 32 (36) 36 m på vart
framstycke.
Sticka enl diagram, innanför 1
kantm i var sida, till arb mäter (24)
27 (31) 33 (37) 39 cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= 4 m på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp med 1 tråd i var kvalitet
på strumpst 5, (24) 24 (24) 28 (28)
28 m.
Sticka runt i resår 2 am, 2 rm i 5
cm.
Byt till strumpst 7, och sätt ett
märke runt första och sista m =
märkm.
Sticka avig-slätst till arb mäter 8
cm.
Öka 1 m på var sida om märkm.
Upprepa ökningen var (6:e) 5:e
(5:e) 6:e (6:e) 6:e cm totalt (3) 4
(5) 4 (5) 6 ggr = (30) 32 (34) 36
(38) 40 m. De ökade m stickas i
avig-slätst.
Sticka till arb mäter (25) 29 (33) 36
(40) 43 cm, eller önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen (=
märkm + 3 m på var sida om
märkm).
Lägg arb åt sidan, och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sätt in ärmarna på samma rundst
som fram- och bakstycke = (140)
152 (164) 176 (188) 200 m. Sätt
ett märke i var sammanfogning.
Sticka enl diagram över fram- och
bakstycke och avig-slätst över
ärmarna, samtidigt som det

minskas för raglan från räts enl
följande:
Före märkena på fram- och
bakstycke:
Sticka 3 am tillsammans.
Före märkena på ärmarna:
Sticka 2 am tillsammans.
Efter märkena på ärmarna:
Lyft av 1 m rätt, 1 am, drag den
lyfta m över.
Efter märkena på fram- och
bakstycke:
Lyft av 1 m rätt, 2 am tillsammans,
drag den lyfta m över = minskat 12
m på v.
På avigs stickas m räta på var sida
om märkena.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt (9) 10 (10) 12 (12) 13 ggr på
bakstycket, samtidigt som det
minskas 1 m i var sida till V-hals
vart 4.:e v till raglanminskningen
på
framstycket
möter
Vhalsminskningen.
Sätt de resterande m på en
hjälpst.
Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Framkanter och krage:
Sticka upp med 1 tråd i var kvalitet
på rundst 5, 1 m i varje v utmed
höger framstycke, men hoppa över
ca vart 5:e v, sticka upp 1 m i var
m utmed nacken, och sticka upp 1
m i varje v utmed vänster
framstycke, men hoppa över ca
vart 5:e v = ca (140) 152 (164) 176
(188) 200 m.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Sticka resår fram och tillbaka enl
följande: (1:a v = avigs) 1 kantm, *
2 am, 2 rm *, upprepa från *-*,
sluta med 2 am och 1 kantm.
När kanten mäter 1½ cm, görs (5)
5 (6) 6 (6) 6 knapphål utmed
vänster framkant pojke / höger
framkant flicka.
Det översta 2 cm före minskningen
för V-hals, det nedersta ca 2-3 cm
från nederkanten och de övriga
med jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 1 m som åter
läggs upp på nästa v.
Fortsätt sticka till kanten mäter 3
cm.
Sticka 1 v, samtidigt som det
ökas 1 m i var och en av de
mittersta 7 fälten med rm utmed
nacken.
Sticka kragen högre bak med
förkortade varv enl följande:

Sticka till ca 2 cm förbi det översta
knapphålet, vänd, 1 omslag, sticka
till det återstår lika många m i den
andra sidan, vänd, 1 omslag.
*Sticka till det återstår 1 m före
förra vändningen, vänd, 1 omslag,
sticka till det återstår 1 m före förra
vändning i den andra sidan, vänd,
1 omslag*, upprepa från *-* till det
är vänt totalt (2) 2 (4) 4 (4) 4 ggr i
var sida, fortsatt på samma sätt,
men vänd 2 m före förra
vändningen totalt (2) 2 (2) 2 (3) 3
ggr i var sida.
Kragen mäter ca (8) 8 (8) 8 (10)
10 cm mitt bak.
Sticka 1 v resår över alla m,
samtidigt som omslagen stickas
tillsammans med nästa m för att
slippa hål i arb.
Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna.
Sy i knappar.

Nr 6

HERRKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta med sjalkrage och flätmönster
Oppskrift: Sandnes Garn

Storlek:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (97) 106 (115) 124 (133)
cm
Hel längd: (68) 70 (72) 74 (76) cm
Ärmlängd: 49 cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnåtgång:
TWEED:
Marine 5585: (8) 9 (10) 11 (12)
nystan
SISU:
Gråblå 5962: (7) 8 (9) 9 (10)
nystan
Tillbehör:
6 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 6 och 8 mm
Masktäthet:
11 m slätst och 18 m mönster med
1 tråd i var kvalitet på st 8 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med 1 tråd av var
kvalitet på rundst 6, (168) 184
(200) 216 (232) m.
Sticka 6 cm resår fram och tillbaka
enl följande (1:a v = avigs): 1
kantm, 2 am, * 2 rm, 2 am *,
upprepa från *-* och sluta med 1
kantm.
Sätt ett märke i var sida, med (88)
96 (104) 112 (120) m på
bakstycket och (40) 44 (48) 52
(56) m på vart framstycke.

Byt till rundst 8, sticka fram och
tillbaka enl diagram innanför 1
kantm i var sida, samtidigt när det
är stickat 6 v av diagrammet,
stickas på nästa v för ficka enl
följande: Sticka 8 m, sätt de nästa
24 m på en nål eller en tråd för
ficka, lägg upp 24 nya m över
dessa, sticka som tidigare till det
återstår 32 m, sätt 24 m på en nål
eller en tråd för ficka, lägg upp 24
nya m över dessa, sticka v ut.
Fortsätt med mönster till arb mäter
(42) 43 (44) 45 (46) cm.
Minska 1 m i var sida för V-hals.
Upprepa minskningen vartannat v
totalt 4 ggr, därefter vart 4:e v
totalt 4 ggr, samtidigt när arb
mäter (45) 46 (47) 48 (49) cm,
avmaskas för ärmhål 8 m i var
sida (= 4 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (80) 88 (96) 104 (112) m.
Fortsätt sticka mönster och maska
av för ärmhål i var sida vartannat v
(2,1,1) 2,2,2,1,1 (2,1,1) 2,2,2,1,1
(3,2,2,2,1,1,1) m = (72) 72 (88) 88
(88) m.
När arb mäter (66) 68 (70) 72 (74)
cm, stickas m över de 3 mittersta
flätorna tillsammans 2 och 2 (=
minskat 9 m), därefter avmaskas
för nacken de mittersta 15 m, och
var sida stickas för sig.
När arb mäter (68) 70 (72) 74 (76)
cm, stickas m över alla flätorna
tillsammans 2 och 2 (= minskat (9)
9 (12) 12 (12) m) = (15) 15 (20) 20
(20) m kvar till axeln.
Maska av.
Höger framstycke:
Maska av för ärmhål i sidan som

på bakstycket, samtidigt som
minskningen för V-hals fortsätter
vart 4:e v till det återstår (24) 24
(32) 32 (32) m till axeln.
Sticka mönster som tidigare med 1
kantm i var sida till arb mäter (68)
70 (72) 74 (76) cm.
Sticka m över alla flätorna
tillsammans 2 och 2 = (15) 15 (20)
20 (20) m kvar till axeln.
Maska av.
Vänster framstycke:
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll.
Ärmar:
Lägg upp med 1 tråd av var
kvalitet på strumpst 6, (40) 40 (40)
48 (48) m. Sticka runt i resår 2 am,
2 rm i 6 cm.
Sätt ett märke runt de 2 första m
på v = märkm.
Byt till strumpst 8 och sticka enl
följande: 2 am, enl diagram över
de resterande m.
Sticka till arb mäter 8 cm.
Öka 1 m på var sida om märkm,
och upprepa ökningen med ca
(3½) 3 (3) 3½ (3) cm mellanrum
totalt (11) 13 (14) 12 (14) ggr =
(62) 66 (68) 72 (76) m. De ökade
m stickas aviga.
Sticka till arb mäter 49 cm, eller
önskad längd.
Maska av 8 m mitt under ärmen (=
märkm + 3 m på var sida).
Sticka fram och tillbaka och maska
av för ärmkullen vartannat v i var
sida
(2,1,1,2,3)
2,2,1,2,3
(2,2,1,2,3)
2,2,1,2,2,3
(2,2,1,1,2,2,3) m, samtidigt på
sista v stickas m över alla flätorna
tillsammans 2 och 2.
Maska av.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Fickor:
Sätt nålens m på det ena
framstycket på strumpst 8.
Sticka enl diagram innanför 1
kantm i var sida till fickan mäter ca
12 cm.
Byt till strumpst 6 och sticka 3 cm
resår enl följande (från räts): 1
kantm, 2 rm, *2 am, 2 rm*,
upprepa från *-*, sluta med 1
kantm.
Maska av i resår.

Sy fast fickan i var sida och sy
ihop
öppningen
nertill
på
framstycket, från avigs.
Sticka likadan ficka på det andra
framstycket.
Framkanter och krage:
Sticka upp med 1 tråd i var kvalitet
på rundst 6, 1 m i varje v utmed
höger framstycke, men hoppa över
ca vart 5:e v, sticka upp 1 m i var
m utmed nacken, och sticka upp 1
m i varje v utmed höger
framstycke, men hoppa över ca
vart 5:e v = ca (176) 184 (188) 192
(200) m. M-antalet skall vara
delbart med 4.
Sticka resår fram och tillbaka enl
följande: (1:a v = avigs) 1 kantm, *
2 am, 2 rm *, upprepa från *-*,
sluta med 2 am och 1 kantm.
När kanten mäter 2 cm, görs 6
knapphål utmed vänster framkant.
Det översta 2 cm före först
minskningen för V-hals, det
nedersta ca 2-3 cm från
nederkanten och de övriga med
jämna mellanrum.
Knapphål: Maska av 1 m som åter
läggs upp på nästa v.
Sticka till kanten mäter 4 cm.
Sticka 1 v, samtidigt som det
ökas 1 m i vart och en av de
mittersta 9 fälten med rm utmed
nacken.
Krage:
Sticka kragen högre bak med
förkortade v enl följande:
Sticka till ca 2 cm förbi det översta
knapphålet, vänd, 1 omslag, sticka
till det återstår lika många m i den
andra sidan, vänd, 1 omslag.
*Sticka till det återstår 1 m före
förra vändningen, vänd, 1 omslag,
sticka till det återstår 1 m före förra
vändningen i den andra sidan,
vänd, 1 omslag*, upprepa från *-*
till det är vänt totalt 4 ggr i var
sida, fortsätt på samma sätt, men
vänd 2 m före förra vändning totalt
3 ggr i var sida.
Kragen mäter ca 12-13 cm mitt
bak.
Sticka 1 v resår över alla m,
samtidigt som omslagen stickas
tillsammans med nästa m för att
slippa hål i arb.
Maska av i resår.
Sy i ärmarna.
Sy i knappar.

Nr 7

DAMKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta i mosstickning
Oppskrift: Åsa Christiansen

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (82) 85 (94) 101 (110)
118 cm
Hel längd: (56) 57 (58) 59 (60) 61
cm
Ärmlängd: 47 cm alla storl, eller
önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Ljus grå 1044: (4) 5 (6) 7 (8) 9
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst och 15 m mosst på st 5
= 10 cm
Mosst (mosstickning):
Varv 1: Sticka *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-*.
Varv 2: Sticka am över rm, och rm
över am.
Upprepa varv 2:

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (125) 129
(145) 155 (171) 183 m. Sticka
fram och tilllbaka i resår 1 rm, 1
am i 6 cm.
Sticka 1 v slätst, samtidigt som
det minskas (12) 12 (14) 14 (16)
16 m jämnt fördelat = (113) 117
(131) 141 (155) 167 m.
Sätt ett märke i var sida med (27)
28 (32) 34 (38) 41 m på vart
framstycke och (59) 61 (67) 73
(79) 85 m på bakstycket.
Sticka mosst till arb mäter 39 cm
alla storl.

Maska av för ärmhål 4 m i var sida
(= 2 m på var sida om märkena),
och sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (55) 57 (63) 69 (75) 81 m.
Fortsätt sticka mosst och maska
av för ärmhål i var sida vartannat v
(2,1) 2,1 (2,1,1) 2,1,1 (2,2,1) 2,2,1
m.
Sticka till arb mäter (54) 55 (56) 57
(58) 59 cm.
Maska av för nacken de mittersta
(15) 17 (17) 19 (21) 23 m, och
sticka var sida för sig.
Maska av för nacken vartannat v
ytterligare 1,1 m.
Sticka till arb mäter (56) 57 (58) 59
(60) 61 cm.
Maska av axelns (15) 15 (17) 19
(20) 22 m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Höger framstycke:
= (25) 26 (30) 32 (36) 39 m.
Sticka och maska av för ärmhål i
sidan
som
på
bakstycket,
samtidigt som det minskas för Vhals från räts enl följande: Sticka 1
kantm, lyft av 1 m rätt, 1 rm, drag
den lyfta m över.
Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt (7) 8 (9) 9 (11) 12 ggr.
Sticka till arb mäter (56) 57 (58) 59
(60) 61 cm.
Maska av axelns (15) 15 (17) 19
(20) 22 m.
Vänster framstycke:
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll och minska för V-hals från räts
enl följande:
Sticka till det återstår 3 m, sticka 2
rm tillsammans, 1 kantm.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 5, (38) 40
(42) 44 (46) 48 m. Sticka runt i
resår 1 rm, 1 am i 6 cm.
Sticka 1 v slätst, samtidigt som
det minskas 4 m jämnt fördelat =
(34) 36 (38) 40 (42) 44 m.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Sticka runt i mosst, samtidigt som
det ökas 1 m på var sida om
märkm när arb mäter 10 cm, och
därefter var (10:e) 10:e (8:e) 8:e
(6:e) 6:e cm till totalt (42) 44 (48)
50 (54) 56 m.

Sticka till arb mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av 4 m mitt under ärmen,
och sticka därefter fram och
tillbaka.
Maska av för ärmkullen vartannat
v i var sida (3,2,2,1,1,1,1,2,3)
3,2,2,1,1,1,1,2,3
(3,2,2,2,1,1,1,1,2,3)
3,2,2,2,1,1,1,1,1,2,3
(3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3)
3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,2,3 m.
Maska av de resterande (6) 8 (8) 8
(10) 12 m.
Montering:
Sy ihop axlarna. Sy i ärmarna.
Fram- och halskant:
Sticka upp utmed framstyckena
och nacken ca 1 m i var m/v, men
hoppa över var 4:e m/v = ca (245)
249 (253) 257 (261) 265 m. Mantalet skall vara delbart med 2+1.
Sticka resår fram och tillbaka enl
följande:
1 kantm, 1 am, *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-* v ut, sluta med 1
kantm.
På nästa v stickas kragen högre
bak enl följande:
Sticka utmed höger framstycke
och ner till ca 30 cm före
nederkanten
på
vänster
framstycke, vänd, 1 omslag och
sticka till ca 30 cm före
nederkanten på höger framstycke,
vänd, 1 omslag och sticka till 8 m
före sista vändingen, vänd, 1
omslag och sticka till 8 m före sista
vändingen. Fortsätt på detta sätt
med 8 m mindre för var vänding
totalt 7 ggr i var sida.
Sticka över alla m, samtidigt som
omslagen stickas tillsammans med
nästa m för att slippa få hål i arb.
Sticka till resåren nertill på koftan
mäter ca 4 cm.
Maska av i resår.

Nr 8

DAMKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta med v-hals
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(XS) S (M) L
Plaggets mått:
Övervidd: (89) 93 (104) 112 cm
Hel längd: (72) 74 (76) 78 cm
Ärmlängd: (48) cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Marin 5585: (5) 5 (6) 7 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Tillbehör:
5 knappar
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v.

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 4½, (132) 140
(152) 164 m. Sticka 6 cm resår
fram och tillbaka enl följande:
1 kantm, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1
kantm (1:a v = avigs), samtidigt
som det görs ett knapphål i höger
sida när arb mäter 3 cm.
Knapphål: Sticka 4 m, maska av 1
m som åter läggs upp på nästa v.
Upprepa knapphål ca med ca (9½)
10 (10) 10½ cm mellanrum totalt 5
ggr.
Byt till rundst 5 och sticka slätst
innanför 1 kantm och 4 m resår (=
framkanter) i var sida, samtidigt
som det minskas 1 m mitt på arb
på 1:a v.
Sätt ett märke runt 2 m i var sida
med (34) 36 (39) 42 m på vart

framstycke och (59) 63 (69) 75 m
på bakstycket.
Sticka till arb mäter (25) 27 (27) 29
cm. Minska 2 m i var sida genom
att sticka 2 rm tillsammans före
och efter märkena = minskat 4 m.
Upprepa minskningen var (5:e) 5:e
(3:e) 3:e cm totalt (2) 2 (3) 3, ggr
samtidigt när arb mäter (25) 27
(29) 31 cm stickas fickor enl
följande: Sätt de 12 första och 12
sista m på hjälpst.
Fickpåse: Sätt de nästa 16 m på st
5 och lägg upp 1 ny m i var sida till
kantm.
Sticka 30 cm slätst fram och
tillbaka innanför 1 kantm i var sida
som avmaskas på sista v. Sätt in
m på rundst.
Sticka den andra fickpåsen på
samma sätt.
Sätt in alla m på samma rundst
och sticka slätst som tidigare till
arb mäter (34) 36 (37) 38 cm. Öka
2 m i var sida (= 1 m på var sida
av märkena) genom att ta upp
tråden mellan 2 m, vrid den och
sticka den rät = ökat 4 m.
Upprepa ökningen var (5:e) 5:e
(2:a) 2:a cm totalt (2) 2 (3) 3 ggr =
(131) 139 (151) 163 m. Sticka till
arb mäter (41) 42 (43) 44 cm.
OBS! Det sista knapphålet görs
hör före minskning för V-hals.
Minska för V-hals enl följande:
Sticka 1 kantm, 4 m resår, lyft av 1
m rätt, 1 rm, drag den lyfta m över,
sticka till det återstår 7 m, 2 rm
tillsammans, 4 m resår, 1 kantm.
Upprepa minskningen växelvis
med ca 2 och 2½ cm mellanrum
totalt (14) 14 (15) 15 ggr,
samtidigt när arb mäter (54) 55
(56) 57 cm, avmaskas för ärmhål 4
m i var sida (= märkm + 1 m på
var sida).
Bakstycke:
= (57) 61 (67) 73 m.
Sticka slätst fram och tillbaka och
maska av för ärmhål i var sida
vartannat v (2,1) 2,2,1 (2,2,1,1)
2,2,2,1,1 m = (51) 51 (55) 57 m.
Sticka till arb mäter (70) 72 (74) 76
cm.
Maska av för axlarna på varje v
från ärmsidan i var sida (3,3,4)
3,3,4 (3,4,4) 4,4,4 m.
Byt till st 4½. Sticka 4 cm resår 2
rm, 2 am över de (29) 29 (31) 31
mittersta m, samtidigt som m-

antalet regleras till 30 m på första
v (= nackkant).
Maska av.
Höger framstycke:
Sticka fram och tillbaka, och
maska av för ärmhål i sidan som
på bakstycket, samtidigt som det
minskas för V-hals som tidigare.
Sticka till arb mäter (70) 72 (74) 76
cm. Maska av axelns m som på
bakstycket.
Maska
av
de
resterande 5 framkants m.
Vänster framstycke:
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 4½, (24) 24
(28) 28 m. Sticka runt i resår 2 rm,
2 am i 6 cm. Byt till strumpst 5 och
sticka slätst. Sätt ett märke runt 2
m mitt under ärmen, samtidigt
som det ökas 1 m på var sida om
märket.
Upprepa ökningen var (7:e) 6:e
(7:e) 5:e cm totalt (6) 7 (6) 8 ggr =
(36) 38 (40) 44 m.
Maska av 4 m mitt under ärmen,
sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det avmaskas i var
sida vartannat v 1 m (9) 10 (10) 11
ggr, därefter 2 m i var sida (2) 2
(3) 3 ggr. Maska av de resterande
(6) 6 (4) 6 m.
Montering:
Sy ihop axlarna i ett med framkant
och nackkant. Sy i ärmarna.
Sy ihop fickpåsen med kantm som
sömsmån.
Sy i knappar.

Nr 9

HERRPULLOVER
Hefte 1414, Tweed & co
Pullover med sjalkrage
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (87) 93 (104) 111 (116)
127 cm
Hel längd: (70) 72 (74) 76 (78) 78
cm
Ärmlängd: (51) 52 (53) 54 (54) 55
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Brun 3090: (5) 6 (7) 8 (9) 10
nystan
Rekommenderade stickor:
Stickor 4½ och 5 mm
Rundst 4½ till sjalkragen
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v

Bakstycke:
Lägg upp på st 4½, (63) 67 (75) 79
(83) 91 m.
Sticka 4 cm enl diagram fram och
tillbaka innanför 1 kantm i var sida.
Byt till st 5, och fortsätt sticka som
tidigare till arb mäter ca (51) 53
(54) 56 (57) 57 cm.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat v 3,2,1 m.
Sticka till arb mäter (70) 72 (74) 76
(78) 78 cm. Maska av.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter ca (52) 54
(55) 57 (58) 58 cm. Maska av för
halsen de mittersta (27) 27 (29) 29
(31) 31 m, och sticka var sida för
sig.

Höger sida:
Sticka fram och tillbaka som
tidigare till arb mäter ca (70) 72
(74) 76 (78) 78 cm. Maska av de
resterande (12) 14 (17) 19 (20) 24
m.
Vänster sida:
Sticka som höger sida.
Ärmar:
Lägg upp på st 4½, (39) 39 (43) 43
(47) 47 m. Sticka 4 cm enl
diagram fram och tillbaka med 1
kantm i var sida. Byt till st 5 och
sticka som tidigare till arb mäter ca
8 cm.
Öka 1 m i var sida. Upprepa
ökningen med ca (5) 5½ (6) 6 (6½)
6½ cm mellanrum totalt (8) 8 (7) 8
(7) 7 ggr = (55) 55 (57) 59 (61) 61
m. De ökade m stickas med i
mönster. Sticka till ärmen mäter
(51) 52 (53) 54 (54) 55 cm, eller
önskad längd. Maska av för
ärmkullen i var sida vartannat v
3,2,2 m, 1 m (7) 7 (8) 8 (9) 9 ggr,
2,2,3,4 m.
Maska av.
Montering:
Sy ihop i sidorna. Sy ihop axlarna.
Sy ihop ärmarna och sy i dom.
Sjalkrage:
Sticka upp på rundst 4½, 1 m i
varje m/v, men hoppa över var 4:e
m/v, utmed höger sida, nacke och
vänster sida, ca (85) 87 (91) 93
(95) 99 m. M-antalet skall vara
delbart med 2 + 1 m.
Sticka fram och tillbaka i resår 1
rm, 1 am, samtidigt som det läggs
upp 1 ny m i var sida till kantm.
Vänd och sticka med förkortade v
enl följande: Sticka utmed höger
sida och nacken fram till vänster
axelsöm. Vänd, lyft av 1 m rätt,
sticka till höger axelsöm, *vänd,
lyft av 1 m rätt, sticka till 6 m efter
förra vändningen*, upprepa från ** totalt 5 ggr i var sida. OBS! För
att slippa hål när man vänder,
stickas tråden vriden rät mellan 2
m tillsammans med nästa m.
Fortsätt över alla m till kragen
mäter samma längd som bredden
på de avmaskad m mitt fram.
Maska av.
Sy fast vänster kant över höger
kant i botten.

Nr 10

PULLOVER
Hefte 1414, Tweed & co
Pullover med sjalkrage
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(2-4) 6 (8) 10 (12) år
Plaggets mått:
Övervidd: (64) 70 (76) 81 (87) cm
Hel längd: (38-42) 46 (50) 54 (56)
cm
Ärmlängd: (25-28) 31 (34) 37 (40)
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Beige 2554: (3) 3 (4) 5 (6) nystan
Rekommenderade stickor:
Stickor 4½ och 5 mm
Rundst 4½ tilll sjalkragen
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v

Bakstycke:
Lägg upp på st 4½, (47) 51 (55) 59
(63) m.
Sticka 3 cm enl diagram fram och
tillbaka innanför 1 kantm i var sida.
Byt till st 5, och sticka som tidigare
till arb mäter ca (26-30) 33 (36) 39
(40) cm.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat v 3,2,1 m.
Sticka till arb mäter (38-42) 46 (50)
54 (56) cm. Maska av.
Framstycke:
Lägg upp och sticka lika
bakstycket till arb mäter ca (27-31)
34 (37) 40 (41) cm.
Maska av för halsen de mittersta
(19) 19 (21) 21 (23) m, och sticka
var sida för sig.
Höger sida:
Sticka fram och tillbaka som
tidigare till arb mäter ca (38-42) 46
(50) 54 (56) cm.

Maska av de resterande (8) 10
(11) 13 (14) m.
Vänster sida:
Sticka som höger sida.
Ärmar:
Lägg upp på st 4½, (23) 23 (27) 27
(31) m. Sticka 3 cm enl diagram
fram och tillbaka innanför 1 kantm
i var sida. Byt till st 5 och sticka
som tidigare till arb mäter ca 6 cm.
Öka 1 m i var sida. Upprepa
ökningen med ca (3) 3 (4) 3½ (4½)
cm mellanrum totalt (6) 8 (7) 8 (7)
ggr = (35) 39 (41) 43 (45) m. De
ökade m stickas med i mönster.
Sticka till ärmen mäter (25-28) 31
(34) 37 (40) cm, eller önskad
längd.
Maska av för ärmkullen i var sida
vartannat v 3,2 m, 1 m (2) 3 (3) 4
(5) ggr, 2,3,4 m.
Maska av de resterande (3) 5 (7) 7
(7) m.
Montering:
Sy ihop i sidorna. Sy ihop axlarna.
Sy ihop ärmarna och sy i dom.
Sjalkrage:
Sticka upp på rundst 4½, 1 m i
varje m/v, men hoppa över var 4:e
m/v, utmed höger sida, nacken
och vänster sida, ca (51) 53 (57)
59 (61) m. M-antalet skall vara
delbart med 2 + 1 m.
Sticka fram och tillbaka i resår 1
rm, 1 am, samtidigt som det läggs
upp 1 ny m i var sida till kantm.
Vänd och sticka med förkortade v
enl följande: Sticka utmed höger
sida och nacken fram till vänster
axelsöm. Vänd, lyft av 1 m rätt,
sticka till höger axelsöm, *vänd,
lyft av 1 m rätt, sticka till 6 m efter
förra vändningen*, upprepa från ** totalt (2) 2 (3) 3 (3) ggr i var sida.
OBS! För att slippa hål när man
vänder, stickas tråden vriden rät
mellan 2 m tillsammans med nästa
m. Fortsätt över alla m till kragen
mäter samma längd som bredden
på de avmaskad m mitt fram.
Maska av.
Sy fast vänster kant över höger
kant i botten.

Nr 11

DAMPULLOVER
OCH HALS
Hefte 1414, Tweed & co
Pullover med flätmönster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

PULLOVER
Storlek:
(S-M) M-L (L-XL)
Plaggets mått:
Övervidd: (94) 105 (119) cm
Hel längd: (62) 64 (66) cm
Ärmlängd: (48) 49 (50) cm, eller
önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Ljus beige 2544: (5) 6 (7) nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 5 och 6 mm
Masktäthet:
15 m mönster på st 6 = 10 cm
14 m rätst på st 5 = 10 cm
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst nr 6, (140) 160
(180) m. Sticka runt enl diagram
till arb mäter (45) 46 (47) cm.
Dela arb för ärmhål med (71) 81
(91) m på framstycket, och (69) 79
(89) m på bakstycket.
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (69) 79 (89) m.
Sticka mönster fram och tillbaka
till arb mäter (60) 62 (64) cm.
Sätt för nacken de mittersta (21)
23 (27) m på en nål eller en tråd,
och sticka var sida för sig.
Maska av för nacken 2 m.
Sticka till arb mäter (62) 64 (66)
cm.
Sätt axelns (22) 26 (29) m på en
nål eller en tråd. Sticka andra
sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycke:
= (71) 81 (91) m.
Sticka lika bakstycket till arb mäter
(55) 56 (58) cm.
Sätt för halsen de mittersta (11) 13
(15) m på en nål eller en tråd, och
sticka var sida för sig.
Maska av för halsen vartannat v
(2,2,1,1,1,1)
2,2,1,1,1,1
(3,2,1,1,1,1) m.
Sticka till arb mäter (62) 64 (66)
cm.
Sätt axelns (22) 26 (29) m på en
nål eller en tråd. Sticka andra
sidan lika men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 5, (26) 28 (32)
m. Sticka fram och tillbaka i rätst
(= rm på alla v), samtidigt när arb
mäter 5 cm, ökas 1 m innanför 1 m
i var sida.
Upprepa ökningen var 4:e cm till
totalt (48) 50 (54) m.
Sticka till arb mäter (48) 49 (50)
cm, eller önskad längd.
Maska av.
Montering:
Sticka eller masksy ihop axlarna.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst 5,
(70) 70 (80) m.
Sticka runt i resår 5 rm, 5 am i (6)
6 (7) cm.
Maska av i resår.
Sy ihop ärmarna, och sy i dom.
HALS
Storlek:
One size
Plaggets mått:
Vidd: ca 93 cm
Höjd: ca 36 cm
Garnåtgång:
Ljus beige 2544: 2 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 6 mm

Lägg upp på rundst 6, 130 m.
Sticka runt enl diagram till arb
mäter ca 36 cm, sluta med ett helt
mönster.
Maska av.

Nr 12

DAMKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta med flätmönster
Oppskrift: Sandnes Garn

Storlek:
(S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (85) 96 (106) 117 (128)
cm
Hel längd: (72) 74 (76) 78 (80) cm
Ärmlängd: (48) 47 (46) 45 (44) cm,
eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnåtgång:
TWEED
Ljus grå 1044: (5) 5 (6) 6 (7)
nystan
SISU
Gråmelerat 1042: (5) 5 (6) 6 (7)
nystan
Tillbehör:
6 knappar
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 7 och 8 mm
Masktäthet:
11 m slätst med 1 tråd i var kvalitet
på st 8 = 10 cm
Mosst (mosstickning):
Varv 1: Sticka *1 rm, 1 am*,
upprepa från *-* v ut.
Varv 2: Sticka am över rm och rm
över am.
Upprepa varv 2.
De 5 första och 5 sista m är
framkanter och stickas i mosst

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med 1 tråd i var kvalitet
på rundst 7, (108) 120 (132) 144
(156) m.
Sticka 8 cm resår fram och tillbaka
enl följande: (1:a v = avigs) 5 m

mosst, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-*, sluta med 5 m
mosst.
OBS! När arb mäter (4) 5 (6) 7 (8)
cm, görs ett knapphål på höger
framkant enl följande:
Knapphål: Sticka 1 m, 2 rm
tillsammans, 1 omslag, sticka v ut.
Upprepa knapphål var 8:e cm
totalt 6 ggr.
Byt till rundst 8 efter resåren, och
sticka från räts enl följande:
5 m mosst, 6 m slätst, diagram,
(58) 70 (82) 94 (106) m slätst,
diagram, 6 m slätst, 5 m mosst =
ökat 4 m i vart diagram = (116)
128 (140) 152 (164) m.
Sätt ett märke i var sida med (52)
58 (64) 70 (76) m på bakstycket,
och (32) 35 (38) 41 (44) m på vart
framstycke.
När arb mäter 15 cm, minskas 1 m
på var sida om märkena genom att
sticka 2 rm tillsammans framifrån
före vart märke och 2 rm
tillsammans bakifrån efter vart
märke = minskat 4 m.
Upprepa minskningen var 5:e cm
totalt 4 ggr = (100) 112 (124) 136
(148) m.
Sticka till arb mäter (36) 37 (38) 39
(40) cm.
Öka 1 m på var sida om märkena
= ökat 4 m.
Upprepa ökningen var 4:e cm
totalt 3 ggr = (112) 124 (136) 148
(160) m. Sticka till arb mäter ca
(46) 47 (48) 49 (50) cm.
Minska för halsen från räts enl
följande:
Sticka 4 m mosst, 2 rm/am
tillsammans bakifrån, sticka till det
återstår 6 m, sticka 2 rm/am
tillsammans framifrån, 4 m mosst.
Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt 8 ggr, samtidigt när arb
mäter (53) 54 (55) 56 (57) cm,
avmaskas för ärmhål 6 m i var
sida (= 3 m på var sida om
märkena).
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (44) 50 (56) 62 (68) m.
Maska av för ärmhål i var sida
vartannat v (0) 2,1 (2,1,1,1)
2,2,1,1,1 (2,2,2,1,1,1) m = (44) 44
(46) 48 (50) m. Sticka till arb mäter
(68) 70 (72) 74 (76) cm.
Sticka
ytterligare
2½
cm,
samtidigt som de mittersta 22 m
stickas i mosst.

Maska av för nacken de mittersta
12 m, och sticka var sida för sig.
Sticka 5 m mosst mot hals, och
de övriga m i slätst till arb mäter
(72) 74 (76) 78 (80) cm.
Maska av axelns (16) 16 (17) 18
(19) m.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt satt håll.
Höger framstycke:
Fortsätt minska för halsen, och
maska av för ärmhål i sidan som
på bakstycket = (20) 20 (21) 22
(23) m.
Sticka till arb mäter (72) 74 (76) 78
(80) cm.
Minska 4 m jämnt fördelat över
mönstret.
Maska av axelns (16) 16 (17) 18
(19) m.
Vänster framstycke:
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll.
Ärmar:
Lägg upp med 1 tråd i var kvalitet
på strumpst 7, (28) 28 (28) 32 (32)
m, Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i
8 cm.
Sätt ett märke i början på v.

Byt till strumpst 8, sticka slätst,
samtidigt när arb mäter 10 cm,
ökas 1 m på var sida om märkena.
Upprepa ökningen var (8:e) 6:e
(4:e) 5:e (4:e) cm totalt (5) 6 (8) 7
(8) ggr = (38) 40 (44) 46 (48) m.
Sticka till arb mäter (48) 47 (46) 45
(44) cm, eller önskad längd.
Maska av 6 m mitt under ärmen (=
3 m på var sida om märket).
Sticka fram och tillbaka, och
maska av för ärmkullen vartannat
v i var sida (2,1,2,3) 2,1,1,1,2,3
(2,1,1,1,1,2,3)
2,1,1,1,1,1,2,3
(2,1,1,1,1,1,1,2,3) m.
Maska av de resterande m.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Sy i ärmarna.
Sy i knappar.

Nr 13

POJKPULLOVER
Hefte 1414, Tweed & co
Pullover med fickor och raglan
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (63) 69 (74) 77 (83) 86
cm
Hel längd: (36) 40 (44) 47 (50) 53
cm, mitt fram
Ärmlängd: (26) 30 (33) 36 (39) 44
cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
ALPAKKA (100 % ren alpakka, 50
gram = ca 110 meter)
Garnåtgång:
TWEED
Ljus grå 1044: (3) 3 (4) 4 (5) 5
nystan
ALPAKKA
Grå tweed 1052: (1) 2 (2) 2 (2) 2
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 3½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst med TWEED på st 5 =
10 cm
Pullover stickas i slätst och
vrängs med avigs ut vid
montering

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med ALPAKKA på rundst
3½, (140) 152 (164) 172 (184) 192
m. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i
(4) 4 (4) 5 (5) 5 cm.
Byt till rundst 5 och TWEED.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
minskas jämnt fördelat till (88) 96
(104) 108 (116) 120 m.
Sätt ett märke i var sida med (44)
48 (52) 54 (58) 60 m på var del.

Sticka slätst till arb mäter (23) 28
(30) 32 (36) 44 cm.
Maska av för ärmhål (6) 6 (6) 8 (8)
8 m i var sida (= (3) 3 (3) 4 (4) 4 m
på var sida om märkena).
Lägg arb åt sidan och sticka ärmar.
Ärm:
Lägg upp med ALPAKKA på
strumpst 3½, (32) 32 (36) 36 (40)
40 m. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am
i (5) 5 (5) 6 (6) 6 cm.
Byt till rundst 5 och TWEED.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
minskas jämnt fördelat till (22) 24
(26) 28 (28) 30 m.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Sticka slätst, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märkm
när arb mäter 7 cm.
Upprepa ökningen med ca (5) 5½
(6) 6½ (6) 6½ cm mellanrum till
totalt (30) 32 (34) 36 (38) 40 m.
Sticka till ärmen mäter (26) 30 (33)
36 (39) 44 cm, eller önskad längd.
Maska av (6) 6 (6) 8 (8) 8 m under
ärmen (= märkm och (2) 2 (2) 3 (3)
3 m på var sida).
Lägg arb till sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke på rundst 5 = (124) 136
(148) 148 (160) 168 m.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
stickas 2 rm tillsamman i var
sammanfogning = minskat 4 m.
Sätt ett märke runt 3 m i var
sammanfogning = märkm som
stickas i resår 1 am, 1 rm, 1 am
hela tiden, de övriga m stickas i
slätst.
V börjar vid en märkm på
bakstycket.
Sticka 1 v utan minskning.
Minska för raglan vid varje märkm
genom att sticka 2 rm tillsammans
före varje märkm, sticka märkm 1
am, 1 rm, 1 am, lyft av 1 m rätt, 1
rm, drag den lyfta m över = minskat
8 m.
Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt 3 ggr, och därefter vartannat

v totalt (1) 2 (2) 2 (3) 4 ggr = (88)
92 (104) 104 (108) 108 m.
Sätt för halsen på framstycket de
mittersta (10) 12 (10) 10 (12) 12 m
på en nål eller en tråd. Sticka fram
och tillbaka, v börjar vid halsen.
Maska av för halsen 2 m i början
på varje v, samtidigt som det
minskas för raglan vartannat v till
det är minskat totalt (7) 8 (9) 9 (10)
11 ggr på bakstycket.
Låt m vara kvar på st till hals.
Montering:
Vräng arb med avigs ut.
Halskant:
Byt till ALPAKKA och rundst 3½.
Börja vid axeln, och sticka upp runt
halsen ca (88) 92 (96) 96 (100) 104
m. M-antalet skall vara delbart med
4. Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i ca
4 cm.
Maska av i resår.
Bröstficka:
Lägg upp med ALPAKKA på st
3½, (18) 18 (18) 22 (22) 22 m.
Sticka fram och tillbaka i slätst
innanför 1 kantm i var sida i (7) 7
(7) 9 (9) 9 cm.
Sticka resår 2 rm, 2 am i 4 v.
Maska av i resår.
Sy fast fickan på vänster
framstycke, se foto.

Nr 14

DAMKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta i rätstickning
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (89) 94 (100) 106 (111)
117 cm
Hel längd: (76) 77 (78) 79 (80) 81
cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Ljus grå 1044: (6) 7 (7) 8 (8) 9
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 5 mm
Masktäthet:
14 m rätst på p nr 5 = 10 cm
Rätst (rätstickning):
Sticka rm på alla v
OBS!
Alla mått tas när arb sträcks lite

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (160) 168
(176) 184 (192) 200 m. Sticka rätst
fram och tillbaka till arb mäter (58)
58 (59) 59 (60) 60 cm.
Maska av för ärmhål: Sticka (47)
49 (51) 53 (55) 57 m, maska av 2
m, sticka (62) 66 (70) 74 (78) 82 m,
maska av 2 m, sticka (47) 49 (51)
53 (55) 57 m.
Sticka var del för sig.
Bakstycke:
= (62) 66 (70) 74 (78) 82 m.
Sticka rätst till arb mäter (72) 73
(74) 75 (76) 77 cm.

Maska av för nacken de mittersta
(22) 24 (24) 24 (26) 26 m, och
sticka var sida för sig.
Maska av för axlarna i början på
varje v från ärmhålsidan (5,5,5,5)
5,5,5,6 (5,6,6,6) 6,6,6,7 (6,6,7,7)
7,7,7,7 m i var sida.
Höger framstycke:
= (47) 49 (51) 53 (55) 57 m.
Sticka rätst till arb mäter (69) 70
(71) 72 (73) 74 cm.
Maska av för halsen i framkanten
(21) 22 (22) 22 (23) 23 m = från
räts.
Sticka och minska för halsen enl
följande: Sticka 2 rm, 2 rm
tillsammans, sticka v ut.
Upprepa minskningen för halsen
vartannat v totalt 6 ggr, samtidigt
som det avmaskas för axeln vid
samma längd och på samma sätt
som på bakstycket.
Vänster framstycke:
= (47) 49 (51) 53 (55) 57 m.
Sticka lika höger, men åt motsatt
håll.
OBS! Minska för halsen från räts
enl följande: Sticka till det återstår 4
m, lyft av 1 m rätt, 1 rm, drag den
lyfta m över, sticka v ut.
Ärmar:
Lägg upp på rundst 5, (34) 34 (34)
36 (38) 38 m. Sticka fram och
tillbaka i rätst i 10 cm.
Öka 1 m innanför 1 m i var sida
genom att ta upp tråden mellan 2
m, vrid den och sticka den rät.
Upprepa ökningen var (7:e) 6:e
(6:e) 6:e (6:e) 5:e cm till totalt (42)
44 (44) 46 (48) 50 m.
Sticka till ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av för ärmkullen i början på
varje v 3,2,1,1,1,1 m i var sida.
Maska till slut av i början på varje
v (4,5) 4,6 (4,6) 4,7 (5,7) 5,8 m i
var sida.
Maska av de resterande 6 m.
Montering:
Sy ihop axlarna.
Sy ihop ärmarna och sy i dom.

Nr 15

DAMJUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Jumper med sprund
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (89) 94 (100) 106 (111)
(117) cm
Hel längd: (59) 60 (61) 62 (63) 64
cm
Ärmlängd: ca 47 cm
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Koks 1087: (5) 5 (6) 7 (7) 8 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Avig-slätst:
Am på räts, rm på avigs
Rillest fram och tillbaka:
Sticka rm på alla v
Rillest runt:
Sticka växelvis 1 rätt v, 1 avigt v
Mönster:
*Sticka 10 v avig-slätst, 8 v
rillest*, upprepa från *-* hela tiden

Kant framstycke:
Lägg upp (38) 38 (40) 42 (44) 44 m
på rundst nr 4½, och sticka 11 v
rillest fram och tillbaka.
Kant bakstycke:
Lägg upp (86) 94 (100) 106 (112)
120 m, och sticka kant som på
framstycket.
Sticka bakstycke ca (8) 8 (9) 9
(10) 10 cm längre med förkortade
varv i rillest enl följande:

Sticka till det återstår (12) 14 (15)
16 (17) 19 m på v, sätt ett märke =
sidmärke, vänd, 1 omslag, sticka
till det återstår (12) 14 (15) 16 (17)
19 m i den andra sidan, sätt ett
märke = sidmärk, vänd, 1 omslag,
sticka till det återstår 3 m mer var
gång totalt (7) 7 (8) 8 (9) 9 ggr i
var sida. Sticka 1 rätt v över alla
m, samtidigt som omslagen
stickas tillsammans med nästa m
för att slippa hål i arb.
Klipp av tråden.
Fram- och bakstycke:
Börja v vid ett sidmärke på
bakstycket och sätt in båda delarna
på samma rundst 5 = (124) 132
(140) 148 (156) 164 m.
V börjar vid ett sidmärke = (62) 66
(70) 74 (78) 82 m på var del.
Sticka runt i mönster till arb mäter
ca (42) 42 (42) 41 (41) 41 cm, mitt
fram.
Maska av för ärmhål (6) 6 (6) 8 (8)
8 m i var sida (= (3) 3 (3) 4 (4) 4 m
på var sida om sidmärkena).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmar.
Ärm:
Lägg upp på strumpst 4½, (26) 26
(28) 28 (30) 32 m. Sticka runt i
rillest i 11 v.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Byt till strumpst 5, och sticka
mönster, samtidigt som det ökas
1 m på var sida om märkm när arb
mäter 6 cm.
Upprepa ökningen var 5:e cm till
totalt (40) 42 (42) 46 (46) 48 m.
Sticka till ärmen mäter ca 47 cm,
och
sluta
med
samma
rand/mönster som på fram- och
bakstycke.
Maska av (6) 6 (6) 8 (8) 8 m under
ärmen (= märkm och (2) 2 (2) 3 (3)
3 m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke på rundst 5 = (180) 192
(200) 208 (216) 228 m.
Sätt ett märke rund 2 m i var
sammanfogning = märkm som
stickas räta hela tiden.

V börjar vid en märkm på
bakstycket.
Sticka mönster som tidigare,
samtidigt som det minskas för
raglan genom att sticka 2 rm
tillsammans före var märkm, sticka
2 märkm rätt, lyft av 1 m rätt, 1 rm,
drag den lyfta m över = minskat 8
m. Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt (4) 4 (4) 4 (5) 5 ggr, och
därefter vartannat v totalt (4) 5 (6) 7
(7) 8 ggr = (116) 120 (120) 120
(120) 124 m.
Sätt för halsen på framstycket de
mittersta (14) 14 (16) 16 (18) 18 m
på en nål eller en tråd. Sticka fram
och tillbaka, v börjar vid halsen.
Maska av för halsen 2 m i början
på varje v, samtidigt som det
minskas för raglan vartannat v till
det är minskat totalt (12) 13 (14) 15
(16) 17 ggr på bakstycket.
Låt m vara på st till hals.
Montering:
Halskant:
Börja vid axeln, och sticka upp på
rundst 4½, 1 m i var m/v, men
hoppa över var 4:e m/v.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som det
m-antalet regleras till (70) 72 (74)
76 (78) 80 m.
Sticka runt i slätst i 5 v = rullkant.
Maska av löst i resår.
Sy ihop under ärmarna.

Nr 16

FLICKJUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Jumper med sprund
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(2) 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (63) 69 (74) 77 (83) 86
cm
Hel längd: (36) 40 (44) 47 (50) 53
cm, mitt fram
Ärmlängd: ca (23) 28 (30) 32 (36)
45 cm
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Ljus grå 1044: (2) 3 (3) 3 (4) 4
nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Avig-slätst:
Am på räts, rm på avigs
Rillest fram och tillbaka:
Sticka rm på alla v
Rillest runt:
Sticka växelvis 1 rätt v, 1 avigt v
Mönster:
*Sticka 8 v avig-slätst, 6 v rillest*,
upprepa från *-* hela tiden

Kant framstycke:
Lägg upp på rundst 4½, (28) 30
(32) 32 (34) 36 m. Sticka rillest
fram och tillbaka i (7) 7 (7) 9 (9) 9
v.
Kant bakstycke:
Lägg upp (60) 66 (72) 76 (82) 84
m, och sticka kant som på
framstycket.

Sticka bakstycket ca (5) 5 (6) 6 (7)
7 cm längre med förkortade v i
rillest enl följande:
Sticka till det återstår (8) 9 (10) 11
(12) 12 m på v, sätt ett märke =
sidmärke, vänd, 1 omslag, sticka
till det återstår (8) 9 (10) 11 (12)
12 m i den andra sidan, sätt ett
märke = sidmärke, vänd, 1
omslag, sticka till det återstår 3 m
mer var gång totalt (5) 5 (6) 6 (7) 7
ggr i var sida. Sticka 1 rätt v över
alla m, samtidigt som omslagen
stickas tillsammans med nästa m
för att slippa hål i arb. Klipp av
tråden.
Fram- och bakstycke:
Börja v vid ett sidmärke på
bakstycket och sätt in båda delarna
på samma rundst 5 = (88) 96 (104)
108 (116) 120 m.
V börjar vid ett sidmärke = (44) 48
(52) 54 (58) 60 m på var del.
Sticka runt i mönster till arb mäter
ca (23) 28 (30) 32 (36) 44 cm, mitt
fram.
Maska av för ärmhål (6) 6 (6) 8 (8)
8 m i var sida (= (3) 3 (3) 4 (4) 4 m
på var sida om märkena).
Lägg arb åt sida och sticka ärmar.
Ärm:
Lägg upp på strumpst nr 4½, (18)
20 (22) 24 (24) 26 m. Sticka runt i
rillest i (7) 7 (7) 9 (9) 9 v.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Byt till strumpst 5, och sticka runt i
mönster, samtidigt som det ökas
1 m på var sida om märkm när arb
mäter 6 cm.
Upprepa ökningen med ca (2½) 3½
(4) 4 (4) 5½ cm mellanrum till totalt
(30) 32 (34) 36 (38) 40 m.
Sticka till ärmen mäter (23) 28 (30)
32 (36) 45 cm, och sluta med
samma rand/mönster som på framoch bakstycke.
Maska av (6) 6 (6) 8 (8) 8 m under
ärmen (= märkm och (2) 2 (2) 3 (3)
3 m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.

Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke på rundst 5 = (124) 136
(148) 148 (160) 168 m.
Sätt ett märke runt 2 m i var
sammanfogning = märkm som
stickas räta hel tiden.
V börjar vid en märkm på
bakstycket.
Sticka mönster som tidigare,
samtidigt som det minskas för
raglan genom att sticka 2 rm
tillsammans före var märkm, sticka
2 märkm rätt, lyft av 1 m rätt, 1 rm,
drag den lyfta m över = minskat 8
m. Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt 3 ggr, och därefter vartannat
v totalt (2) 3 (3) 3 (4) 5 ggr = (84)
88 (100) 100 (104) 104 m.
Sätt för halsen på framstycket de
mittersta (10) 12 (10) 10 (12) 12 m
på en nål eller en tråd. Sticka fram
och tillbaka, v börjar vid halsen.
Maska av för halsen 2 m i början
på varje v, samtidigt som det
minskas för raglan vartannat v till
det är minskat totalt (7) 8 (9) 9 (10)
11 ggr på bakstycket.
Låt m vara på st till halskant.
Montering:
Halskant:
Börja vid axeln, och sticka upp på
rundst 4½, 1 m i varje m/v, men
hoppa över var 4:e m/v.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som mantalet regleras till (56) 58 (62) 62
(66) 68 m.
Sticka runt i slätst i 5 v = rullkant.
Maska av löst med rm.
Sy ihop under ärmarna.

Nr 17

HERRPULLOVER
Hefte 1414, Tweed & co
Raglanpullover
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(XXS) XS (S) M (L) XL (XXL)
Plaggets mått:
Övervidd: (83) 92 (98) 108 (114)
123 (129) cm
Hel längd: (69) 71 (72) 73 (74) 75
(76) cm
Ärmlängd: (50) 51 (52) 53 (54) 54
(55) cm, eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
SISU (80 % ull, 20 % nylon, 50
gram = ca 175 meter)
Garnåtgång:
TWEED
Koks 1087: (5) 5 (6) 7 (7) 8 (450)
nystan
SISU
Gråmelerat 1042: (5) 5 (6) 6 (7) 8
(9) nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 6 och 7 mm
Masktäthet:
13 m slätst med 1 tråd i var kvalitet
på st 7 = 10 cm
Pullovern stickas med en tråd i
var kvalitet

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med 1 tråd i var kvalitet
på rundst 6, (108) 120 (128) 140
(148) 160 (168) m. Sticka runt i
resår 2 rm, 2 am i 8 cm.
Sätt ett märke i var sid med (54) 60
(64) 70 (74) 80 (84) m på var del.
Byt till rundst 7, och sticka slätst till
arb mäter 48 cm.
Maska av för ärmhål (10) 10 (10)
12 (12) 12 (12) m i var sida (= (5) 5
(5) 6 (6) 6 (6) m på var sida om
märkena).

Lägg arb till sida och sticka ärmar.
Ärm:
Lägg upp med 1 tråd i var kvalitet
på strumpst 6, (24) 24 (28) 28 (28)
32 (32) m. Sticka runt i resår 2 rm,
2 am i 8 cm.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.
Byt till strumpst 7.
Sticka slätst, samtidigt när arb
mäter 10 cm, ökas 1 m på var sida
om märkm genom att ta upp tråden
mellan 2 m, vrid den och sticka den
rät.
Upprepa ökningen med ca 3½ cm
mellanrum till totalt (44) 46 (48) 52
(54) 56 (58) m.
Sticka till ärmen mäter (50) 51 (52)
53 (54) 54 (55) cm, eller önskad
längd.
Maska av (10) 10 (10) 12 (12) 12
(12) m under ärmen (= märkm och
(4) 4 (4) 5 (5) 5 (5) m på var sida).
Lägg arb till sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Raglanminskning:
Sätt in ärmarna på fram- och
bakstycke på rundst 7 = (156) 172
(184) 196 (208) 224 (236) m.
Sätt ett märke runt 6 m i var
sammanfogning = märkm.
Sticka 1 v slätst, samtidigt som
märkm stickas 2 am, 2 rm, 2 am.
Sticka med denna indelning och
minska för raglan genom att vid var
sammanfogning sticka 2 rm
tillsammans bakifrån före märkm,
sticka märkm 2 am, 2 rm, 2 am och
2 rm tillsammans framifrån efter
märkm = minskat 8 m.
Upprepa minskningen vart 4:e v
totalt 4 ggr.
Minska därefter vartannat v totalt
(6) 7 (8) 9 (9) 10 (11) ggr = (76) 84
(88) 92 (104) 112 (116) m.
Sätt för halsen på framstycket de
mittersta (14) 14 (16) 16 (18) 18
(20) m på en nål eller en tråd.
Sticka fram och tillbaka, v börjar vid
halsen.
Maska av för halsen 2 m i början
på varje v, samtidigt som det
minskas för raglan vartannat v

ytterligare (2) 2 (2) 3 (3) 3 (3) ggr,
där det är möjligt.
Låt m vara på st till halskant.
Montering:
Sy ihop under ärmarna.
Halskant:
Börja vid axeln, ta med m från
nålen och sticka upp med 1 tråd i
var kvalitet på rundst 6, 1 m i var
m/v, men hoppa över var 4:e m/v.
Sticka 1 rätt v, samtidigt som mantalet regleras till ca (56) 56 (56)
60 (60) 64 (64) m.
M-antalet skall vara delbart med 4.
Sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 6
cm.
Maska av löst i resår.

Nr 18

FLICKJUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Jumper i avigvänd slätstickning
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått:
Övervidd: (74) 79 (83) 87 cm
Hel längd: (50) 54 (58) 62 cm
Ärmlängd: (30) 32 (34) 36 cm,
eller önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Marin 5585: (3) 4 (5) 6 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v
Hela arb stickas i slätst, och
vrängs vid montering

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (104) 110
(116) 122 m. Sticka runt 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v, 1 avigt v.
Sätt ett märke i var sida med (52)
55 (58) 61 m på var del.
Sticka slätst till arb mäter (16) 18
(20) 22 cm.
Sticka bakstyckets m, sticka (11)
10 (11) 12 m, sätt (11) 13 (13) 13
m på en nål till fickkant, samtidigt
som det läggs upp (11) 13 (13) 13
nya m bakom dessa, sticka (8) 9
(10) 11 m, sätt (11) 13 (13) 13 m
på en nål till fickkant, samtidigt
som det läggs opp (11) 13 (13) 13
nya m bakom, sticka v runt.
Sticka till arb mäter (32) 35 (36) 39
cm.
Dela arb för ärmhål vid märkena
och sticka var del för sig.

Bakstycke:
= (52) 55 (58) 61 m.
Sticka slätst fram och tillbaka
innanför 1 kantm i var sida,
samtidigt som det läggs upp 6
nya m i var sida till ärmar = (64) 67
(70) 73 m.
Sticka till arb mäter (42) 46 (48) 52
cm.
Maska av för axlarna i båda sidor
från
ärmsidan
(3,3,3,3,3,3,3)
3,3,3,3,3,3,4
(2,2,2,2,3,3,3,3,3)
2,2,2,3,3,3,3,3,3 m.
Sätt de resterande (22) 23 (24) 25
m på en nål för nacken.
Framstycke:
= (52) 55 (58) 61 m.
Sticka lika bakstycket, samtidigt
när arb mäter (46) 50 (54) 58 cm,
sättes för halsen de mittersta (10)
11 (12) 13 m på en nål, och sticka
var sida för sig.
Maska av för hals vartannat v
3,2,1 m. Maska av för axeln vid
samma längd och på samma sätt
som på bakstycket.
Sticka andra sidan på samma sätt,
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 5, (22) 24
(24) 26 m. Sticka runt 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v och 1 avigt v.
Sticka slätst till arb mäter (8) 9 (7)
8 cm. Sätt ett märke runt 2 m mitt
under ärmen, samtidigt som det
ökas 1 m på var sida om märket.
Upprepa ökningen var (8:e) 9:e
(7:e) 8:e cm totalt (2) 2 (3) 3 ggr =
(26) 28 (30) 32 m.
Sticka till ärmen mäter (26) 28 (30)
32 cm, eller 4 cm före önskad
längd.
Maska av 2 m mitt under ärmen.
Sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det avmaskas i var
sida vartannat v (4,4,4) 4,4,5
(4,5,5) 3,4,4,4 m.
Montering:
Vräng arb med avigs ut.
Sy ihop axlarna och
ärmarna. Sy i ärmarna.

under

Fickkant:
Sätt de (11) 13 (13) 13 m från
nålen på st 5. Sticka fram och
tillbaka i resår 1 rm, 1 am i 2 cm,
samtidigt som det på 1:a v läggs
upp 1 ny m i var sida till kantm.
Maska av.
Sticka den andra fickkanten på
samma sätt.
Innerficka:
Sticka upp (13) 15 (15) 15 nya m
på st 5 bakom fickkanten. Sticka
12 cm slätst fram och tillbaka med
1 kantm i var sida. Maska av.
Sy fast fickkanterna på framsidan.
Sy fast innerfickan på avigs.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
4½, 1 m i varje m, men hopp över
var 4:e m, och ta med m från
nålen = (52) 56 (60) 64 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 10
cm. Maska av löst i resår.
Vik kanten dubbel mot avigs och
sy till med elastiska stygn.

Nr 19

DAMJUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Lång
damjumper
i
slätstickning med fickor
Oppskrift: Liv Stangeland

avigvänd

Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (93) 100 (107) 114 cm
Hel längd: (71) 74 (76) 78 cm
Ärmlängd: 41 cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Marin 5585: (5) 6 (7) 8 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm
Kantm stickas rät på alla v
Fram- och bakstycke stickas i
slätst och vrängs vid montering

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (130) 140
(150) 160 m. Sticka runt 1 rätt v, 1
avigt v, 1 rätt v och 1 avigt v.
Sätt ett märke i var sida med (65)
70 (75) 80 m på var del.
Sticka slätst till arb mäter (22) 24
(25) 27 cm.
Sticka bakstyckets m, sticka (11)
13 (15) 17 m, sätt 15 m på en nål
till fickkant, samtidigt som det
läggs upp 15 nya m bakom dessa,
sticka (13) 14 (15) 16 m, sätt 15
på en nål till fickkant, samtidigt
som det läggs upp 15 nya m
bakom, sticka v runt.
Sticka till arb mäter (42) 43 (44) 45
cm.
Dela arb vid märkena och sticka
var del för sig.

Bakstycke:
= (65) 70 (75) 80 m.
Sticka slätst fram och tillbaka med
1 kantm i var sida, samtidigt som
det läggs upp 8 nya m i var sida till
ärmar = (81) 86 (91) 96 m.
Sticka till arb mäter (57) 59 (61) 63
cm.
Maska av för axlarna vartannat v i
var sida (2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2)
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2
(2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3)
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3 m.
Sätt de resterande (29) 30 (31) 32
m på en nål för nacken.
Framstycke:
= (65) 70 (75) 80 m.
Sticka lika bakstycket, samtidigt
när arb mäter (66) 69 (71) 73 cm
sättes för halsen de mittersta (13)
14 (15) 16 m på en nål, och var
sida stickas för sig.
Maska av för halsen vartannat v
3,2,2,1 m. Maska av för axeln vid
samma längd och på samma sätt
som på bakstycket.
Sticka andra sidan på samma sätt
men åt motsatt håll.
Ärmar:
Lägg upp på strumpst 5, (28) 28
(28) 30 m. Sticka runt 1 avigt v, 1
rätt v och 1 avigt v.
Sticka slätst till arb mäter 6 cm.
Sätt ett märke runt 2 m mitt under
ärmen, samtidigt som det ökas 1
m på var sida om märket.
Upprepa ökningen var (7:e) 6:e
(5:e) 4:e cm totalt (4) 5 (6) 7 ggr =
(36) 38 (40) 44 m.
Sticka till ärmen mäter 35 cm, eller
6 cm före önskad längd.
Maska av 2 m mitt under ärmen.
Sticka slätst fram och tillbaka,
samtidigt som det avmaskas i var
sida vartannat v 2 m 3 ggr, 1 m (0)
1 (1) 2 ggr, 2 m tills m är slut.
Maska av.
Montering:
Vräng fram- och bakstycke med
avigs ut.
Sy ihop axlarna och under
ärmarna. Sy i ärmarna.

Fickkant:
Sätt de 15 m från nålen på st 5.
Sticka fram och tillbaka i resår 1
rm, 1 am i 3 cm, samtidigt som
det på 1:a v läggs upp 1 ny m i var
sida till kantm. Maska av i resår.
Sticka den andre fickkanten på
samma sätt.
Innerficka:
Sticka upp 17 nya m på st 5
bakom fickkanten. Sticka 16 cm
slätst fram och tillbaka med 1
kantm i var sida.
Sy fast fickkanterna på framsidan.
Sy fast innerfickan på avigs.
Halskant:
Sticka upp runt halsen på rundst
4½, 1 m i varje m, men hoppa över
var 4:e m, och ta med m från
nålarna = ca 66 (70) 74 (78) m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 15
cm. Maska av löst i resår.
Vik kanten dubbel mot avigs, och
sy till med elastiska stygn.

Nr 20

DAMJUMPER
Hefte 1414, Tweed & co
Jumper med runt ok och mönster
Oppskrift: Olaug Beate Bjelland

Storlek:
(XS) S (M) L (XL) XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (80) 86 (94) 103 (109)
117 cm
Hel längd: (58) 59 (61) 62 (63) 64
cm
Ärmlängd: 47 cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Svart 1100: (4) 4 (5) 5 (6) 7 nystan
Ljus grå 1044: 1 nystan alla storl
Rekommenderade stickor:
Rundst och strumpst 4½ och 5 mm
Masktäthet:
14 m slätst på st 5 = 10 cm

Fram- och bakstycke:
Lägg upp med svart på rundst 4½,
(112) 120 (132) 144 (152) 164 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Sätt ett märke i var sida med (56)
60 (66) 72 (76) 82 m på var del.
Byt till rundst 5, och sticka slätst till
arb mäter 41 cm.
Maska av för ärmhål (10) 10 (12)
12 (12) 14 m i var sida (= (5) 5 (6)
6 (6) 7 m på var sida om
märkena).
Lägg arb åt sidan, och sticka
ärmar.
Ärm:
Lägg upp med svart på strumpst
4½, (26) 26 (28) 28 (30) 32 m.
Sticka runt i resår 1 rm, 1 am i 6
cm.
Sätt ett märke runt första och sista
m = märkm.

Byt till strumpst 5, sticka slätst,
samtidigt som det ökas 1 m på var
sida om märkm.
Upprepa ökningen var 5:e cm till
totalt (42) 42 (44) 46 (46) 48 m.
Sticka till ärmen mäter 47 cm, eller
önskad längd.
Maska av (10) 10 (12) 12 (12) 14 m
under ärmen (= märkm och (4) 4
(5) 5 (5) 6 m på var sida).
Lägg arb åt sida och sticka en ärm
till på samma sätt.
Ok:
Sticka in delarna på samma rundst
5 med svart, samtidigt som det
stickas 2 rm tillsammans i var
sammanfogning = (152) 160 (168)
184 (192) 200 m.
Sticka ytterligare (1) 3 (4) 6 (6) 8 v
slätst, samtidigt som det minkas
(0) 0 (0) 8 (8) 8 m jämnt fördelat
på sista v = (152) 160 (168) 176
(184) 192 m.
Sticka enl diagram och minska
som diagrammet visar = (76) 80
(84) 88 (92) 96 m. Sticka
ytterligare (1) 1 (2) 2 (4) 4 v slätst
med svart.
Byt till rundst 4½, och sticka runt i
resår 1 rm, 1 am i ca 4 cm.
Maska av i resår.
Sy ihop under ärmarna.

Nr 21

DAMKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta i rätstickning och runt ok
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(S) M (L) XL
Plaggets mått:
Övervidd: (91) 97 (106) 114 cm
Hel längd: (82) 84 (86) 88 cm
Ärmlängd: (47) cm, eller önskad
längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Koks 1087: (6) 7 (8) 9 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 5 mm
Tillbehör:
3 stycken stora häktor
Masktäthet:
14 m rätst på st 5 = 10 cm
Rätst:
Sticka rm på alla v
Kantm sticka rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (136) 144
(152) 164 m. Sticka rätst fram och
tillbaka till arb mäter (27) 29 (30)
32 cm.
Sätt ett märke runt 2 m i var sida
med (34) 36 (38) 41 m på vart
framstycke och (64) 68 (72) 78 m
på bakstycket.
Sticka 10 m, sätt 16 m på en nål
till fickkant, samtidigt som det
läggs upp 16 nya m bakom dessa
m, sticka till det återstår 26 m, sätt
16 m på nål till fickkant, samtidigt
som det lägges upp 16 nya m
bakom, sticka v ut.
Sticka 1 v.

Minska 2 m i var sida genom att
sticka 2 rm tillsammans före och
efter märkena = minskat 4 m.
Upprepa minskningen var (5:e) 5:e
(-) - cm ytterligare (1) 1 (-) - gång
= (128) 136 (148) 160 m.
Sticka till arb mäter (63) 64 (65) 66
cm.
Maska av för ärmhål 8 m i var sida
(= märkm och 3 m på var sida).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp på rundst 5, (30) 30 (34)
34 m. Sticka fram och tillbaka: 1
kantm, 1 rm, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1 rm, 1
kantm (1:a v = avigs).
Sticka diagram A fram och tillbaka
innanför 1 kantm i var sida.
Sticka rätst, samtidigt som det
ökas (14) 14 (14) 16 m jämnt
fördelat på första v.
Sticka till arb mäter 8 cm.
Öka 1 m i var sida.
Upprepa ökningen var 8:e cm
totalt (5) 5 (4) 4 ggr = (54) 54 (56)
58 m. Sticka till arb mäter 47 cm,
eller önskad längd.
Maska av 4 m i var sida.
Lägg arb åt sidan och sticka en
ärm till på samma sätt.
Ok:
Sätt in alla delarna på samma
rundst 5 = (204) 212 (228) 244 m.
Sticka enl följande: 5 m rätst,
diagram B, sluta med 5 m rätst.
På 5:e v stickas 2 am tillsamman i
vart fält med am (som diagrammet
visar) = (180) 187 (201) 215 m.
Upprepa minskningen vart 6:e v
genom att sticka 2 am tillsammans
i vart fält med am totalt 4 ggr =
(108) 112 (120) 128 m.
Sticka 5 m rätst, diagram A, börja
med 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa
från *-* sluta med 5 m rätst.
Sticka till oket mäter ca (15) 16
(17) 18 cm.
Sticka 5 m rätst, 2 rm, *2 am
tillsammans, 2 rm*, upprepa från ** sluta med 5 m rätst = (84) 87
(93) 99 m.
Sticka 4 cm rätst, samtidigt som
det på 4:e v minskas jämnt
fördelat till (80) 84 (88) 90 m.
Maska av.

Montering:
Fickkant:
Sätt 16 m från nålen på st 5.
Sticka diagram A fram och tillbaka,
samtidigt som det läggs upp 1 ny
m i var sida till kantm.
Maska av.
Sticka den andra fickkanten på
samma sätt.
Innerficka:
Sticka upp 18 m på st 5 bakom
fickkanten. Sticka 16 cm slätst
fram och tillbaka med 1 kantm i
var sida.
Sy fast fickkanterna på räts.
Sy fast innerfickan på avigs.
Sy ihop ärmarna och under
ärmarna.
Sy fast 3 st häktor, den nedersta 2
cm nedanför mönstret, den
översta i halskanten och en mitt
emellan.

Nr 22

FLICKKOFTA
Hefte 1414, Tweed & co
Kofta i rätstickning och runt ok
Oppskrift: Liv Stangeland

Storlek:
(2) 4 (6) år
Plaggets mått:
Övervidd: (67) 71 (77) cm
Hel längd: (45) 50 (54) cm
Ärmlängd: (24) 28 (31) cm, eller
önskad längd
Garn:
TWEED (40 % babyalpakka, 32 %
viskos, 20 % polyamid, 8 % fin
merinoull, 50 gram = ca 150
meter)
Garnåtgång:
Grå1054: (3) 4 (5) nystan
Rekommenderade stickor:
Rundst 5 mm
Tillbehör:
3 st stora häktor
Masktäthet:
14 m rätst på st 5 = 10 cm
Rätst:
Sticka rm på alla v
Kantm sticka rät på alla v

Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 5, (98) 104
(112) m. Sticka rätst fram och
tillbaka till arb mäter (17) 20 (22)
cm.
Sätt ett märke runt 2 m i var sida
med (24) 26 (28) m på vart
framstycke, och (46) 48 (52) m på
bakstycket.
Sticka 7 m, sätt 12 m på en nål till
fickkant, samtidigt som det läggs
upp 12 nya m bakom dessa m,
sticka till det återstår 19 m, sätt 12
m på en nål till fickkant, samtidigt
som det lägges upp 12 nya m
bakom, sticka v ut. Sticka 1 v.
Minska 2 m i var sida genom att
sticka 2 r tillsammans före och

efter märkena = minskat 4 m =
(94) 100 (108) m.
Sticka till arb mäter (33) 37 (40)
cm. Maska av för ärmhål 6 m i var
sida (= märkm och 2 m på var
sida).
Lägg arb åt sidan och sticka
ärmarna.
Ärm:
Lägg upp på rundst 5, (22) 22 (26)
m. Sticka fram och tillbaka 1
kantm, 1 rm, 2 am, *2 rm, 2 am*,
upprepa från *-*, sluta med 1 rm, 1
kantm (1:a v = avigs).
Sticka diagram A fram och tillbaka
innanför 1 kantm i var sida. Sticka
rätst, samtidigt som det ökas (6)
7 (7) m jämnt fördelat på första v.
Sticka till arb mäter 8 cm.
Öka 1 m i var sida.
Upprepa ökningen var 5:e cm
totalt 3 ggr = (34) 35 (39) m.
Sticka till arb mäter (24) 28 (31)
cm, eller önskad längd.
Maska av 3 m i var sida. Lägg arb
åt sidan och sticka en ärm till på
samma sätt.
Ok:
Sätt in alla delarna på samma
rundst 5 = (138) 146 (162) m.
Sticka enl följande: 4 m rätst,
diagram B, sluta med 4 m rätst.
På 5:e v stickas 2 am tillsammans
i vart fält med am som diagrammet
visar = (122) 129 (143) m.
Upprepa minskningen vart 4:e v
gnom att sticka 2 am tillsammans i
vart fält med am totalt 4 ggr = (74)
78 (86) m.
Sticka 4 m rätst, diagram A, börja
med 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa
från *-* sluta med 4 m rätst.
Sticka till oket mäter ca (11) 12
(13) cm.
Sticka 4 m rätst, 2 rm, *2 am
tillsammans, 2 rm*, upprepa från ** sluta med 4 m rätst = (58) 61
(67) m.
Sticka 2 cm rätst, samtidigt som
det på 2:a v minskas jämnt
fördelat till (46) 48 (50) m.
Maska av.

Montering:
Fickkant:
Sätt 12 m från nålen på st 5.
Sticka diagram A fram och tillbaka
samtidigt som det läggs upp 1 ny
m i var sida till kantm. Maska av.
Sticka den andra fickkanten på
samma sätt.
Innerficka:
Sticka upp 12 ny m på st 5 bakom
fickkanten. Sticka 10 cm slätst
fram och tillbaka med 1 kantm i
var sida.
Sy fast fickkanten på räts.
Sy fast innerfickan på avigs.
Sy ihop ärmarna och under
ärmarna.
Sy fast 3 häktor, den nedersta 2
cm nedanför mönstret, den
översta i halskanten och en mitt
emellan.

