
BAKSTYCKE
Obs! Bakstycket är längre än 
framstycket.
Lägg upp (90) 96 (102) 108 m 
på st 3 med A. Sticka helpatent 
i randmönster rakt upp i (61) 61 
(62) 63 cm. Maska av de mit
tersta (32) 34 (34) 36 m för hal
sen och sticka var sida färdigt 
var för sig. Fortfarande i hel 
patent. 
Maska av 1 m vid halsen. Sticka  
1 v och maska av alla m. 
Sticka den andra sidan på sam
ma sätt, men åt motsatt håll.

FRAMSTYCKE
Sticka som bakstycket till arbe
tet mäter ca (35) 35 (36) 37 cm. 
Dela arbetet i 2 delar och sticka 
var sida färdigt var för sig –  
båda i helpatent och fortsätt 
med randmönstret. Vid halsen 
minskas 1 m på vart 4:e v till det 
är (28) 30 (30) 32 m kvar. 
Sticka rakt upp till framstyckets 
sista rad mäter som bakstyckets 
sista rad och maska av alla m. 
Obs! Minsk ningarna vid halsen 
görs i 3:e och 4:e maskan från 
halsen för att ge en snygg fram
kant.

ÄRMAR
Lägg upp (34) 36 (36) 38 m på 
st. 3 med A. Sticka resår 1 rm,  
1 am rakt upp i 5 cm och fortsätt 
därefter i helpatent. Sticka rand
mönster som på framstycket, 
mät den röda randen inkl. reså
ren. 
Öka 2 m i var sida på 1:a v i hel
patent, sticka 2 v rakt upp. Öka 
därefter 1 m i var sida på vart 
10:e v till det är totalt 74 m. 
Fortsätt rakt upp till ärmen totalt 
inkl. resår mäter 50 cm. 
Maska av alla m. Se till att av
maskningen inte blir för stram.

MONTERING
Sy axelsömmarna. Mät och 
markera 18 cm ner på var sida 
om axlarna, på bak och fram
stycke. Sy i ärmarnas översta 
raka stycke mellan markering
arna.
Sy sid och ärmsömmarna. Obs
ervera att bakstycket är längre 
än framstycket. Låt de nedersta 
11/16 cm vara öppna för sprund.

Design: Maude McNair

INNAN DU BÖRJAR
Storlek: (S) M (L) XL.
Modellens bröstvidd: (90) 
96 (102) 108 cm.
Hel längd: (57/62) 57/62 
(58/63) 59/64 cm.
Garn: Ellen (55 % ull och  
45 % bomull) 50 g = ca  
350 m, från Permin, det 
stickas med 2 trådar.
Garnåtgång: (3) 3 (4) 4 
nystan färg nr 883515 
(gammel rosa), (2) 2 (3) 3 
nystan färg nr 883517 
(ljusbrun), (2) 2 (3) 3 nystan 
färg nr 883502 (beige), (4) 
4 (5) 6 nystan färg nr 
883501 (elfenben).
Stickor: 3 mm.
Masktäthet: 20 m x 40 v 
helpatent i 2 trådar med st. 
3 = 10 x 10 cm. 
Masktätheten bör hållas, 
annars får inte arb. de 
angivna måtten.
Förkortningar: r = rät, am = 
avig, vr = vriden, v = varv, m 
= maska, tills = tillsam-
mans.
Patentmönster:
V 1. * 1 rm, 1 am.* 
Upprepa *–* varvet ut.

V 2. Sticka rm i rm på v 
innan, am över am.
Upprepa de två varven.
Randmönster: Förklaring 
färger och kombinationer:
A: 2 trådar gammelrosa.
B: 1 tråd gammelrosa,  
1 tråd ljusbrun.
C: 2 trådar ljusbrun.
D: 1 tråd ljusbrun, 1 tråd 
beige.
E: 2 trådar beige.
F: 1 tråd beige, 1 tråd 
elfenben.
G: 2 trådar elfenben.
Randmönster:
Framstycke/Ärmar: (11) 11 
(12) 13 cm A, 2 v B, 2 v A,  
6 cm B, 2 v C, 2 v B, 2 cm 
C, 2 v D, 2 v C, 6 cm D, 2 v 
E, 2 v D, 2 cm E, 2 v F, 2 v E, 
6 cm F, 2 v G, 2 v F, resten 
G.
Bakstycke: (16) 16 (17) 18 
cm A, 2 v B, 2 v A, 6 cm B, 
2 v C, 2 v B, 2 cm C, 2 v D, 
2 v C, 6 cm D, 2 v E, 2 v D, 
2 cm E, 2 v F, 2 v E, 6 cm F, 
2 v G, 2 v F, resten G.

HANDARBETE

Behöver du hjälp 
med beskrivningen? 
Kontakta Permin, 
tel: 033-12 77 10, 
e-post: sverige@

permin.dk

Beskrivning till patentstickad tröja

STICKA VARMA VANTAR,  
SOCKOR & MÖSSOR  
(SEMIC)
Jenny Alderbrant, känd som 
JennyPenny i stickkretsar, har samlat 
tjugofem av sina mest älskade 
mönster för både stora och små. Här 
hittar du allt från söta motiv från 
djurvärlden till klassiska mönster 
med blommor och snöstjärnor. Bara 
att sätta igång, alltså!

VÄLKOMMEN TILL VIRKLIGHETEN  
(ORDALAGET)
Att virka roliga figurer har blivit en 
trend som håller i sig. I Annika 
Messings bok finns renar, rävar, 
robotar och mycket, mycket mer. 
Dessutom finns en handfast virkskola 
som hjälper dig att lyckas med 
handarbetet.

STICKA FLÄTOR  
(BONNIER FAKTA)
Härlig stickinspiration för den något mer erfarna 
stickaren! Sticka vackert flätmönstrade dam-, 
herr- och barnplagg, alla som gjorda för att 
bäras i decennier framöver. Författaren Ivar 
Asplund är stickdesigner och lärare i stickning, 
han bjuder också på en flätstickningsskola med 
pedagogiska steg för steg-bilder.

Boktips!
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