


1814 - Figurnära damväst  med rullkrage i Mayflower New Sky Light. 
 

Storlek. S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Bröstvidd cm: 88 (92) 96 (100) 104 (108) 

Hel längd cm: 65 (67) 69 (71) 73 (75) 

Garnåtgång: 

fg 164, Mokka, nyst: 

5 (5) 6 (6) 7 (7) 

Rundstickor: 3½ och 4 

Virknål: 3½ 

Garn: Mayflower New Sky Light. 35 % Alpakka, 35 % Uld, 30 % Nylon, 300 m pr. 50 gram. 

Masktäthet: 22 m och 35 v slätst på st 4 = 10 x 10 cm 

 
För att uppnå bästa resultat rekommenderar vi att arbetet stickas med KnitPro stickor. KnitPro är 
kvalitativa och professionella arbetsredskap till stickning och virkning. 

 

 

Fram- och bakstycke. 

Lägg på rundst 3½ upp 208 (216) 226 (234) 

244 (252) m och sticka 5 cm resår, 1 rm 1 

am. Byt därefter till rundst 4 och fortsätt i 

slätst. Sätt en markör vid v början. När arb 

mäter 45 (46) 47 (48) 49 (50) cm, delas det 

till ärmhål vid v början och efter 104 (108) 

113 (117) 122 (126) m. 

 

Bakstycket. 

Fortsätt i slätst och avm till ärmhål i båda 

sidorna på vartannat v 2x4 m, 1x3 m, 1x2 m 

och 1x1 m = 76 (80) 85 (89) 94 (98) m. 

Fortsätt därefter rakt upp tills ärmhålen mäter 

24 (25) 26 (27) 28 (29) cm. Sätt de mittersta 

32 (34 )37 (39) 42 (44) m på en avmask-

ningsnål till halsringning och sticka färdigt var 

sida för sig. Maska av mot halsen på vart-

annat v ytterl 1x2 m och 1x1 m. När ärmhålet 

mäter 26 (27) 28 (29) 30 (31) cm, sätts de 

resterende 19 (20) 21 (22) 23 (24) m på en 

avmaskningsnål till axeln. Sticka den andra 

sidan lika men åt motsatt håll. 

 

Framstycket. 

Stickas lika som för bakst men med djupare 

halsringning: När ärmhålen mäter 21 (22) 23 

(24) 25 (26) cm, sätts de mittersta 8 (10) 13 

(15) 18 (20) m på en avmaskningsnål till 

halsringning och var sida stickas färdigt för 

sig. Maska av mot halsen på vartannat v 

ytterl 1x5 m, 1x4 m, 1x3 m, 1x2 m och 1x1 m. 

När ärmhålet mäter 26 (27) 28 (29) 30 (31)  

 

cm, stickas de resterende 19 (20) 21 (22) 23 

(24) axelmaskorna ihop med axelmaskorna 

på bakst: Lägg stickorna med axelmaskorna 

räta mot räta och sticka ihop maskorna rätt 

med 1 m från vardera sticka samtidigt som 

det maskas av. Sticka den andra sidan lika 

men åt motsatt håll. 

 

Krage. 

Plocka med rundst 3½ upp från vänster axel 

25 m + de vilande 8 (10) 13 (15) 18 (20) m + 

25 m längs framst halsringning och 6 m + de 

vilande 32 (34) 37 (39) 42 (44) m + 6 m längs 

bakst halsringning = i alt 102 (106) 112 (116) 

122 (126) m. Sticka runt i slätst. Byt till rundst 

4 när det har stickats 6 cm, samtidigt som arb 

vänds med innersidan utåt, så att resterande 

del av arb stickas i slätst från insidan. När 

kragen mäter 18 cm - eller önskad längd -, 

maskas det av löst i rätst.  

 

Kanter. 

Med virknål nr. 3½ virkas det 1 v kräftmaskor 

(= fm virkade från vänster till höger) längs 

med ärmhålskanterna och ev längs kragens 

avmaskningskant. 

 

 

LH 

 


