


H1734 - Herrvest i Mayflower Easy Care. 
 

Str.: S (M) L (XL) XXL (XXXL) 

Övervidd ca. cm: 104 (108) 112 (116) 120 (124) 

Längd ca. cm: 70 (72) 74 (76) 78 (80) 

Fg. 92, Aubergine, nystan: 9 (10) 11 (12) 13 (14) 

Stickor: Rundstickor nr. 2½ och 3, strumpstickor eller magikloop (rundstickor 100 cm) 

nr. 2½ och 3, kort rundstickor nr. 2½ till halskant. 

Kvalitet: Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram. 

Stickfasthet: 28 m och 40 p i slät på p nr. 3 = 10 x 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. 

Bål. 
Lägg upp 290(300)312(324)334(346) m på 
rundstickor nr. 2½ och sticka 5 cm runt i resår 
(växelvis 1 rät och 1 avig). Byta därefter till 
rundstickor nr. 3 och fortsätt rakt upp i 
slätstickning, till arb. mäter 45(46)47(48)49(50) 
cm. Dela arb. vid varvets början och efter 145 
(150)156(162)167(173) m i bak- och framstycke 
och sticka var del färdig för sig. 
 
Bakstycke. 
Maska av till armhål i var sida på vart 2. v. för 1 x 
5 m, 1 x 4 m, 1 x 3 m, 1 x 2 m, 2 x 1 m = 113(118) 
124(130)135(141) m. Sticka därefter rakt upp, till 
armhålan mäter 23(24)25(26)27(28) cm. Sätt de 
mittersta 45(48)50(52)55(57) m på en maskhåller 
till halsringning och sticka var sida färdig för sig. 
Maska av i halssiden på vart 2. v. för ytterligare 1 
x 2 m och 1 x 1 m. När armhålan mäter 24(25) 
26(27)28(29) cm, maskas axeln av från 
armhålssidan på vart 2. v med 2 x 10 m och 1 x 
11 m (1 x 10 m och 2 x 11 m) 2 x 11 m och 1 x 12 
m (3 x 12 m) 2 x 12 m och 1 x 13 m (3 x 13 m). 
Sticka den andra sida motsatt. 
 
Framstycke. 
Stickas likadant som bakstycket, blott med V-hals: 
När armhålan mäter 5 cm, maskas den mittersta 
m av (delas arb. på mitten) delas arb. på mitten 
(delas arb. på mitten) maskas den mittersta m av 
(maskas den mittersta m av) till V-hals och var 
sida stickas färdig för sig = 56(59)62(65)67(70) m.  
Tag 1 m in på halssiden på växelvis på vart 2. och 
4. v 25(27)28(29)30(31) gångar. Maska axeln av 
från armhålssidan i samma höjd på samma sätt 
som på bakstycket. Sticka den andra sida motsatt. 
 
Sy axelsömmen.  
 
 
 
 

 
Halskant. 
Med de korta rundstickor nr. 2½ stickas upp 
56(60)62(64)66(68) m längs var sida på 
framstyckets V-hals samt 1 m på mitten framme i 
str. S, XXL och XXXL. Därefter stickas 5 m + de 
väntande 45(48)50(52)55(57) m + 5 m längs 
bakstyckets halsringning = totalt 
168(178)184(190)198(204) m. Sticka runt i resår 
(växelvis 1 rät och 1 avig), medan där placeras 1 
rät mitt framme i V-halsen. På det 2. varvet tags in 
mitt framme vid att sticka fram till de 3 mittersta 
maskor, tag de första 2 m rät samman och lyfta 
dem av, sticka den 3. Maska i mitten rät och drag 
de 2 avlyfta maskor över. Repetera denna 
intagning på vart 2. v. När halskanten mäter 3 cm, 
maska alla m passande löst av som de visar. 
 
Armhålskanter. 
På de korta rundstickor nr. 2½ stickas upp 
64(70)76(82)86(92) m längs var armhål = 3 m för 
vart 4. v. Sticka runt i resår (växelvis 1 rät och 1 
avig) När armhålskanten mäter 3 cm, maskas alla 
m passande löst av som de visar. 
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