


1708 – Vit blus med vingärmar i Mayflower 1 Class. 

 

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

Övervidd mätt ca 35 cm 

från nedre kant, cm: 

2x74 (2x78) 2x82 (2x86) 2x90 (2x94) 

Längd ca. cm: 55 (60) 65 (70) 75 (80) 

Färg 2001, Vit, nystan: 8 (8) 9 (10) 10 (11) 

Rundstickor: 40 och 80 cm 3 

Kvalité: 1. Class. 75 % Ull Superwash, 25 % Nylon, 210 m pr. 50 gram  

Stickfasthet: Vågrät: 26 maskor = 10 cm. Lodrät: 28 varv = 10 cm. 

 

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som 

är det professionella verktyget för stickning och virkning. 

 

Det är en god ide att läsa igenom hela beskrivningen innan stickningen påbörjas, lika så är det en 

god ide att göra ett stickprov som fuktas och drags i fason. 

 

Blusen är stickad i slätstickning med resårkanter och hålmönster längs med ärmens mitt. 

Där användas en långa rundstickor för att få plats med de många maskor på bål och ärmar. 

Blusen är stickad från ryggens nedre kant, resårkanten; ökat till ärmar, efter avmaskning till hals 

stickas framstycke med ärmar slutas med resårkanten svarande till ryggens resårkant. 

 

Tillvägagångssätt: 

1: På rundstickor nr. 3 läggas upp 

128(140)152(164)176(188) maskor. Sticka 7 

cm resår 1 rät, 1 avig. Gäller alla storlekar. 

2: Fortsätt med slätstickning där det på var 

rätsidavarv ökas 1 maska i början och på 

slutet på varvet till 

262(270)278(286)292(300) maskor. 

3: Härefter läggas upp 6x10 maskor på var 

sida (gäller alla storlekar) och där stickas rakt 

upp till ärmens nedre kant mäter 

10(11)12(13)14(15) cm. 

4: Sticka hålmönster efter diagrammet. Där 

stickas mönster på rätsidan och avigt på 

avigsidan. Mönstret räknas från ärmens nedre 

kant, då där stickas 6 räta och härefter 

mönster. Gäller alla storlekar. 

5: Efter 4. varv med mönster maskas av till 

hals för de mittersta 44(48)52(56)60(64) 

maskor. Sticka var sida färdig för sig och 

maska av mot halssiden för 1x2 och 1x1 

maskor. Gäller alla storlekar. När hålmönstret 

är klart läggas upp mot halssiden 2x2 och 1x3 

maskor. Gäller alla storlekar. Härefter läggas 

upp mot halssiden 

1x18(1x20)1x22(1x24)1x26(1x28) maskor. 

Där skal vara samma antal maskor som innan 

halsen. 

6: Sticka den andra sida spegelvänd. 

7: Sticka över alla maskorna till ärmens nedre 

kant från mönstret mäter 10(11)12(13)14(15) 

cm. 

8: Maska av i var sida för 6x10 maskor (gäller 

alla storlekar) och härefter 1 maska i början 

och på slutet på var varv till 

128(140)152(164)176(188) maskor. 

9: Sticka 7 cm resår 1 rät, 1 avig och maska 

av i resår. Gäller alla storlekar. 

 

Montering. 

1: Sy ärm- och sidsömmar. 

2: Sticka upp 46(50)54(58)62(66) maskor i 

ärmens nedre kant och sticka 7 cm resår 1 rät, 

1 avig. Gäller alla storlekar. 

3: Sticka upp 94(100)106(112)118(124) 

maskor i halskanten på 40 cm rundstickor nr. 

3 och sticka  

1½ cm resår 1 rät, 1 avig. Gäller alla storlekar. 

4: Fästa tråder. 

5: Lägg blusen i vatten och dra den i fason. 
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⃝ = Omslag

/ = 2 räta ihop

\ = Lyfta 1 m av, 1 r, drag den lyfta m över.

↑ = Lyft 1 m av, 2 r sm, drag den lyfta m över.


