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91433. ÄRMLÖS TOP, CAPE OCH ARMVÄRMARE
GARNKVALITET (A,B) Gästrike 1 tr, 100 % Ull, ca 100 g = 600 m
GARNKVALITET (C) Gästrike 2 tr., 100 % Ull, ca 100 g = 300 m
MASKTÄTHET (A,B) Ca 27-28 m och 38 v i slätst på st nr 3 = 10 x 10 cm
MASKTÄTHET (C) Ca 22-23 m och 33 v i slätst på st nr 3.5 = 10 x 10 cm
Top (A)
STORLEKAR - DAM XS(S)M(L)XL(2XL)
STORLEKAR - EUR 32-34(36-38)40-42(44-46)48-50(52-54)
ÖVERVIDD Ca 79(89)95(103)115(126) cm
MIDJEVIDD Ca 64(74)80(90)101(114) cm
HÖFTVIDD Ca 88(96)104(112)122(132) cm
HEL LÄNGD Ca 63(63)63(64)64(65) cm
GARNÅTGÅNG Gästrike 1 tr
Fg 1 Ca 40(40)50(50)50(60) g (fg 9116, oliv)
Fg 2 Ca 150(175)200(225)250(275) g (fg 9107, lavendel)
Fg 3 Ca 40(40)50(50)50(60) g (fg 9108, plommon)
Armvärmare (B)
STORLEKAR - DAM XS-S(M-L)(XL-2XL)
LÄNGD Ca 25(26)27 cm (Från handled till armbågsvecket + 10 cm)
OMKRETS - ARMBÅGEN Ca 25(29)33,5 cm (Mätt rakt över armbågen)
OMKRETS - HANDLED Ca 17(20)23 cm
GARNÅTGÅNG Gästrike 1 tr
Fg 1 Ca 20(20)20 g (fg 9116, oliv)
Fg 2 Ca 20(20)20 g (fg 9107, lavendel)
Fg 3 Ca 75(75)75 g (fg 9108, plommon)
Cape (C)
STORLEKAR - DAM XS-M (L-2XL)
OMKRETS - AXLAR Ca 77/154(89/178) cm (Omkrets upptill/nederkant)
LÄNGD Ca 30/52(36/58) cm (Höger/vänster sida, mätt mitt fram, exkl. knutar nedtill)
GARNÅTGÅNG Gästrike 2 tr. (Eller ev stickat med dubbelt garn: Gästrike 1 tr)
Fg 1 Ca 225(250) g (fg 9216, oliv)
Fg 2 Ca 40(40) g (fg 9207, lavendel)
Fg 3 Ca 50(60) g (fg 9208, plommon)
RUNDSTICKOR Modell A: Nr 3, 80 cm och 40 cm (till ärmkanter) Modell C: Nr 3.5, 80 cm
STRUMPSTICKOR Modell B: Nr 3
TILLBEHÖR Flätst eller hjälpst Top: 7(7)7(7)7(7) knappar, ca 9 mm i diameter Cape: 1 knapp, ca 25 mm i diameter + 3 st häktor

FÖRKLARINGAR
Kantm: Sticka första och sista m rät på alla v. Där det stickas med 2 färger, stickas kantm med bägge färger på vartannat v.
1 ökn: Stick vänster st bakifrån in i länken mellan två m, sticka rm i främre maskbågen.
1 vriden ökn: Stick vänster st framfrån in i länken mellan två m, sticka rm i bakre maskbågen.
1 int: 2 rm tillsammans.
1 vriden int: Lyft 1 m till höger st (= som om m skulle stickas rät), sätt tillbaka m på vänster st (= m är nu vriden), sticka den vridna
m och nästa m vridet rätt tillsammans (= rm i de bakre maskbågarna).
1 vriden rm: Sticka rm i bakre maskbågen.
Slätst: När det stickas runt: Rm på alla v. När det stickas fram och tillbaka: Rm på rätsidan och am på avigsidan.
Lodräta ränder: Stickas i slätst
När det stickas runt: Rätsidan: *2 rm fg 2, 2 rm fg 3* med tråden bakom arb, upprepa *-* v ut. Upprepa v ovanför.
När det stickas fram och tillbaka: Rätsidan: *2 rm fg 2, 2 rm fg 3* dra tråden bakom arb, upprepa *-* v ut.
Avigsidan: Sticka am, fg 2 över fg 2 och fg 3 över fg 3, med tråden framför arb.
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Var noga med att inte strama åt trådarna på baksidan.
Vändv med dubbel m: Lägg garnet framför den 1:a m på vänster st, lyft m och omslag löst som om m skulle stickas avig, dra
samtidigt garnet stramt bakåt, så att m blir dubbel. När det åter stickas över alla m, stickas den dubbla maskan som en maska (=
sticka omslag och m tillsammans), detta för att undvika hål i stickningen.
I-cord längs kanter: Lägg upp 4 m på en strumpst, skjut över m till stickans början, lägg garnet bakom arb och strama åt, sticka 4
rm. *Med stickans andra ände plockas 1 m upp längs kanten, skjut över m till början av stickan, lägg garnet bakom arb och strama
åt, sticka 3 rm, 2 rm vridet tillsammans (= rm i bakre maskbågarna)*, upprepa *-*.
I-cord snodd: *Skjut över m till början av stickan, lägg garnet bakom arb och strama åt, sticka 4 rm*, upprepa *-* till önskad längd.
Diagram A och B:
När det stickas runt i v: Diagrammet visar alla v och läses från höger mot vänster.
När det stickas fram och tillbaka: Diagrammet visar alla v. Rätsidan: Läs diagrammet från höger mot vänster. Avigsidan: Läs
diagrammet från vänster mot höger.
Var noga med att trådarna inte stramas åt på baksidan på diagram B.
TOP (A) BAK- OCH FRAMSTYCKE
Det stickas runt upp till ärmhålet, när det endast står angivet ett tal, gäller det för alla stl. Lägg upp 244(264)288(308)336(364) m, ej
för fast, på rundst 3 med Gästrike 1 tr fg 1 och sticka runt i slätst i 6 cm. Därefter stickas hålv till kant så här: *2 rm tillsammans, 1
omslag*, upprepa *-* v ut. OBS! Hålen ska ligga över färgbytena. Sticka 1 v rm. Byt till fg 2 + fg 3 och sticka 6 cm lodräta ränder, se
förklaring. Bryt fg 3 och fortsätt i slätst med fg 2. Indela m till bak- och framstycke, sätt en sid-markering mellan m =
122(132)144(154)168(182) m på varje del. Sätt också en markering mellan m mitt fram och mitt bak, indela till flätor så här: Börja
vid sidmarkeringen till bakstycket, *sticka ½ fläta A (= 5 m), sticka slätst till 11 m före markeringen mitt bak, sticka 10 m fläta A, 2
am, 10 m fläta A, sticka slätst till 5 m före den andra sidmarkeringen, sticka ½ fläta A*, upprepa *-* på framstycket.
Sticka 3 v, på nästa v stickas int så här: Börja vid sidmarkeringen till bakstycket, *sticka ½ fläta A (= 5 m), 2 m slätst, 1 int, sticka
slätst till 6(6)6(8)8(10) m före de mittersta flätorna över 22 m, 1 vriden int, 4(4)4(6)6(8) m slätst, sticka de mittersta flätorna(= 22 m),
4(4)4(6)6(8) m slätst, 1 int, slätst till 4 m före fläta A vid sidmarkeringen, 1 vriden int, 2 m slätst, ½ fläta A (= 5 m)*, upprepa *-* på
framstycket. Upprepa int (= 8 int på v) på vart 4:e v sammanlagt 8(7)8(7)7(6) ggr = 180(208)224(252)280(316) m.
Sticka 6 cm, därefter stickas ökn så här: Börja vid sidmarkeringen till bakstycket, *sticka ½ fläta A (= 5 m), 2 m slätst, 1 ökn, sticka
slätst till 4(5)6(7)8(9) m före de mittersta flätorna över 22 m, 1 vriden ökn, 4(5)6(7)8(9) m slätst, sticka de mittersta flätorna(= 22 m),
4(5)6(7)8(9) m slätst, 1 ökn, slätst till 4 m före flätan vid sidmarkeringen, 1 vriden ökn, 2 m slätst, ½ fläta A (= 5 m)*, upprepa *-* på
framstycket. Upprepa ökn (= 8 ökn på v) på vart 8:e(8:e)8:e (10:e)8:e (8:e) v sammanlagt 5(5)5(4)5(5) ggr =
220(248)264(284)320(356) m. När arb mäter 40(40)40(41)41(41) cm, avm 8(9)9(9)10(12) m på var sida av sidmarkeringarna till
ärmhål = 94(106)114(124)140(154) m till varje del. Sticka var del för sig. Fortsätt i slätst med flätor mitt fram- och bak, sticka fram
och tillbaka på rundst.
Bakstycke: Sticka därefter int i var sida till ärmhål så här: *1 kantm, 2 m slätst, 1 int, sticka slätst med flätor till 5 m återstår, 1 vriden
int, 2 m slätst, 1 kantm*, upprepa *-* på varje v 0(3)4(5)8(10) ggr, därefter på vartannat v 3(3)4(5)7(8) ggr = 88(94)98(104)110(118)
m. Fortsätt sticka till ärmhålet mäter 11(11,5)12(12,5)13(13,5) cm, dela arb till sprund mitt bak = 44(47)49(52)55(59) m på varje del
och sticka var sida för sig. Fortsätt till ärmhålet mäter 21(21,5)22(22,5)23(23,5) cm. Avm 13(15)16(18)20(23) m mot sprundet till
nacke, avm ytterligare 2,2,1 m mot nacken på vartannat v. Samtidigt avm 9,9,8(9,9,9)10,9,9(10,10,9)10,10,10(8,8,8,7) m till axel på
vartannat v. Sticka den andra sidan på samma sätt, fast spegelvänt.
Framstycke: Sticka int till ärmhål som till bakstycket. Sticka till ärmhålet mäter15(15,5)16(16,5)17(17,5) cm. Avm de mittersta
22(24)24(26)26(28) m till hals och sticka var sida för sig. Avm ytterligare 2,2,1,1,1(2,2,2,1,1)3,2,2,1,1(3,3,2,1,1)
3,3,2,2,1,1(3,3,2,2,2,1,1) m mot halsen på vartannat v. Sticka till ärmhålet har samma mått som bakstycket fram till första axelavm.
Avm till axel som på bakstycket.
Sticka den andra sidan på samma sätt, fast spegelvänt.
MONTERING
Fäst alla ändar. Lägg arb enligt angivna mått mellan fuktiga dukar och låt torka. Sy axelsömmarna.
Halskant: Rätsidan: Med rundst 3 med Gästrike 1 tr fg 2, plockas 100(104)108(114)120(128) m upp längs halsringningen, börja
och sluta vid sprundet mitt bak. Avigsidan: Byt till fg 2 och fg 3, sticka lodräta ränder i slätst fram och tillbaka på rundst, se
förklaring. Börja med 1 kantm fg 2, 2 m fg 2, 2 m fg 3, slut med 2 m fg 2, 1 kantm fg 2. Fortsätt till halskanten mäter 6,5 cm eller
önskad längd, sluta med 1 v från rätsidan. Avigsidan: Byt till fg 1, sticka 1 v am. Rätsidan: Sticka 1 hålv till kant: 1 kantm, *2 rm
tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* v ut, 1 kantm. OBS! Hålen ska ligga över färgbytena. Nästa v: Sticka alla m och omslag aviga.
Fortsätt 6,5 cm i slätst med fg 1. Avm, ej för fast. Vik ner halskanten mot avigsidan och sy fast.
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Ärmkanter: Rätsidan: Med rundst 3 med Gästrike 1 tr fg 2, plockas 120(124)128(132)140(148) m upp längs ärmhålet, börja och
sluta mitt under ärmen. Sätt en markering i början av v. Byt till fg 2 och fg 3, sticka 8 v lodräta ränder. Samtidigt, stickas int på
vartannat v vid markeringen under ärmen så här: *4 rm, 1 int, sticka till 6 m återstår, 1 vriden int, 4 rm*, upprepa *-* 4 ggr. Fortsätt
sticka och anpassa de lodräta ränderna vid int. Byt till fg 1, sticka 1 v rm, 1 hålv till kant: *2 rm tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-*
v ut. OBS! hålen ska ligga över färgbytena. Fortsätt med fg 1 och slätst. Sticka 2 v, och gör därefter ökn på vartannat v så här: *4
rm, 1 ökn, sticka till 4 m återstår, 1 ökn, 4 rm*, upprepa *-* 4 ggr. Sticka ytterligare 2 v. Maska av, ej för fast.
Sticka den andra ärmkanten på samma sätt. Vik ärmkanterna mot avigsidan och sy fast.
Sprund: Med virknål 3 mm och fg 2, virkas 2 v fm längs sprundet, virka 7 tränsar av lm jämnt fördelat i sprundets högra sida. Sy i
knapparna i motsatta sidan, mitt emot tränsarna.
ARMVÄRMARE (B) HÖGER ARMVÄRMARE
Lägg upp 68(80)92 m, ej för fast, på strumpst 3 med Gästrike 1 tr fg 1, fördela med 17(20)23 m på varje strumpst. Sticka slätst runt
i 5 cm. Därefter stickas 1 hålv till kant så här: *2 rm tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* v ut. OBS! Hålen ska ligga över
färgbytena. Därefter tas alla mått härifrån. Sticka 1 v rm. Byt till fg 2 + fg 3 och sticka 5 cm lodräta ränder, se förklaring. Bryt fg 2.
Fortsätt med fg 3, indela m, sätt en markering i början av v och i sidan = 34(40)46 m till ovanoch nederdel. Sticka m på ovandelen,
indela så här: 18(23)28 m slätst, 10 m fläta A, 6(7)8 m slätst. Sticka nederdelen i slätst. Fortsätt 5(6)6 cm, längden ska kunna nå
från rakt över armbågen till där armbågen böjs. OBS! Det kan förlängas eller kortas här. Börja därefter int vid armbågen: *2 rm, 1
int, sticka till 4 m återstår på v, 1 vriden int, 2 rm*, upprepa *-* på vart 8:e(6:e)5:e v sammanlagt 11(15)19 ggr = 46(50)54 m. Sticka
till arb mäter 35(36)37 cm från hålv. OBS! Det kan förlängas eller kortas här.
Indela m med 23(25)27 m till ovan- och nederdel. Sticka ökn till handens sida och tumkil: Börja i handens högersida och ovandel: 2
rm, 1 ökn, sticka fläta mitt på handen och fram till markeringen, 4 rm, [1 ökn, 2 m, 1 ökn = kil], sticka till 2 m före markeringen, 1
ökn, 2 rm.
Samtidigt stickas tumkil: Sticka ökn på vartannat v, på var sida av de sista ökn. Det blir 2 m mer i kilen för varje ökn. Fortsätt ökn till
där är 18(18)20 m i kilen. Sticka 4 v utan ökn. Lägg upp 3 m till mellanrum mellan tumme och hand = 21(21)23 m till tumme. Sticka
2 v slätst, därefter*1 v am, 1 v rm*, upprepa *-* ytterligare1 gång, sticka 1 v am och maska samtidigt av i am, ej för fast.
Handflator: Sticka med de vilande 48(52)56 m, plocka upp 4 m i tummens nya m = 52(56)60 m. Fortsätt med fläta A på ovandelen
samt slätst, sticka ca 2 cm, sluta med 4:e v i flätan. Sticka därefter 8 v lodräta ränder med fg 2 + fg 3, börja v i handens högra sida.
Byt till fg 1, sticka 1 v rm och 1 hålv till kant: *2 rm tillsammans, 1 omslag*, upprepa *-* v ut.
OBS! Hålen ska ligga över färgbytena. Sticka därefter 8 v slätst med fg 1. Avm, ej för fast.
VÄNSTER ARMVÄRMARE
Sticka som till höger armvärmare, fast spegelvänt. Det vill säga att tumkilen stickas så här: Sticka till 6 m återstår på v, [1 ökn, 2 rm,
1 ökn = kil], 4 rm.
MONTERING
Fäst alla ändar. Lägg arb mellan fuktiga dukar och låt torka. Vik kanterna mot avigsidan längs hålv, både upptill och nedtill. Sy fast
på avigsidan.
CAPE (C)
Capen är asymmetrisk i formen och den stickas på tvären från den långa vänstersidan till den kortare högersidan. Samtidigt stickas
vändv med dubbla m, så att capen får större omkrets nedtill än upptill. Arb högersida = nederkanten. Lägg upp 124(138) m på
rundst 3.5 med Gästrike 2 tr fg 1, sticka fram och tillbaka på rundst, sticka 1 v am från avigsidan.
Antalet v och mått beskrivs och tas i kanten nedtill.
Varv 1, rätsidan: Indela m så här: Sticka 1 kantm fg 1, *10(12) m slätst med fg 1, [8 m fläta B med fg 2 och fg 1], se beskrivning
nedan, diagram B och foto, 10(12) m slätst med fg 1, 10 m fläta A med fg 1*, upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, 8(10) m slätst med fg
1, 1 kantm. Samtidigt, stickas vändv på hela arb. Där det stickas fläta B i slätst, stickas int till det asymmetriska framstycket.
Varv 2, avigsidan: Sticka som m visar över alla m.
Varv 3, VÄNDV: Se förklaring. Sticka slätst till sista fläta A = 105 m respektive 51 m (117 m respektive 63 m), vänd med en dubbel
m.
Varv 4: Sticka som m visar.
Varv 5-6: Sticka som v 1 ovh v 2, vänd med alla m.
Varv 7: VÄNDV: Sticka slätst fram till mittersta fläta A = 67 m respektive 31 m (75 m respektive 39 m), vänd med en dubbel m.
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Varv 8: Sticka som m visar.
Dessa 8 v bildar rapport med vändv och upprepas genom hela arb.
OBS! Tänk på att flätorna inte stickas (vrids) på samma v, utan stickas oberoende av varandra eftersom det stickas vändv samt att
fläta B endast stickas med på en del av den asymmetriske vänstersidan.
Diagram B: Börja vid capens nederkant (= arb högra sida), sticka de första 4 v.
Upprepa därefter fläta B,
Varv 1-12: 3 ggr nedtill, 3 ggr i mitten, 0 ggr upptill.
Varv 13-22: 2 ggr nedtill, 2 ggr i mitten, 4 ggr upptill.
Varv 23-32: 1 gång som avslutning på fläta B på alla 3 ställena.
Sticka int till vänster sida så här:
Varv 15, rätsidan: 1 kantm, *1 rm, 1 int, 7(9) m slätst, [8 m fläta B med fg 2 och fg 1], 7(9) m slätst, 1 vriden int, 1 rm, 10 m fläta A*,
upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, 8(10) m slätst med fg 1, 1 kantm = 118(132) m.
Varv 29: 1 kantm, *1 rm, 1 int, 6(8) m slätst, [8 m fläta B med fg 2 och fg 1], 6(8) m slätst, 1 vriden int, 1 rm, 10 m fläta A*, upprepa
*-* sammanlagt 3 ggr, 8(10) m slätst med fg 1, 1 kantm = 112(126) m.
30-32: Sticka fläta B färdig efter diagrammet = 106(120) m. Upprepa int på vart 16:e v sammanlagt 8 ggr. Det blir 2 m mindre i
slätst för varje int = 70(84) m. Fördela så här: 1 kantm, *10(14) m slätst, 10 m fläta A*, upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, 8(10) m
slätst, 1 kantm. Sluta med ett v från avigsidan. Det är nu stickat 126 v med flätor och arb mäter ca 38,5 cm. Fortsätt sticka till arb
mäter 38,5(44,5) cm i nederkanten. Fortsätt med de 70(84) m på resten av arb. Fortsätt sticka med vändv och dubbla m i slätst.
Sticka små lodräta ränder och fläta A på resten av capen.
Små lodräta ränder:
Varv 1, rätsidan: Sticka små lodräta ränder, växelvis1 m i varje fg i slätst så här: 1 kantm fg 1, *[1 rm fg 1, 1 rm fg 2], upprepa [-]
sammanlagt 5(7) ggr, 10 m fläta A*, upprepa *-* sammanlagt 3 ggr, upprepa [-] sammanlagt 4(5) ggr i ovankanten, 1 kantm fg 1.
Varv 2: Sticka am, fg 1 över fg 1 och fg 2 över fg 2.
**Sticka 38 v i slätst och flätmönster med fg 1.
Upprepa v 1-2 med små lodräta ränder. Dessa 40 v bildar rapport på resten av capen**. Upprepa **-** sammanlagt 8(10) ggr.
OBS! Varannan gång det stickas små lodräta ränder, byts det fg så här: 1 m fg 1+1 m fg 2 och 1 m fg 1+1 m fg 3, se foto. Arb
mäter ca 148(172) cm i nederkanten. Sticka ytterligare ca 6 cm med fg 1 (mätt i nederkanten), sluta med 6:e v i fläta A. Arb mäter
ca 154(178) cm i nederkanten. Maska av.
MONTERING
Fäst alla ändar. Placera arbetet efter färdiga mått mellan fuktiga dukar och låt torka.
Kant upptill: Rätsidan: Med rundst 3.5 mm och fg 1, plockas 176(200) m upp längs kanten upptill. Sticka slätst och lodräta ränder
så här: Avigsidan: 1 kantm fg 3, *2 m fg 3, 2 m fg 1*, upprepa *-* v ut, sluta med 2 m fg 3, 1 kantm fg 3. Sticka ytterligare3 v lodräta
ränder, sista v från rätsidan. Avigsidan: Byt till fg 2, sticka 1 v am. Rätsidan: Sticka 1 hålv till kant: *2 rm tillsammans, 1 omslag*,
upprepa *-* v ut. OBS! Hålen ska ligga över färgbytena. Nästa v: Sticka alla m och omslag aviga. Sticka ytterligare 4 v slätst med fg
2. Avm, ej för fast. Sy fast kanten mot avigsidan.
Framkanter och kant nedtill: Med strumpst 3.5 mm och fg 3, stickas I-cord kanter, se förklaring.
Vänster framkant: Plocka upp m från rätsidan till I-cord kant längs vänster framkant, se förklaring. Kant nedtill: Plocka upp 3 m i
samma m i hörnet, växelvis i främre och bakre maskbågen. Indela kanten i 25(29) delar, sätt första markeringen ca 1 cm från
framkanten (till knut), därefter en markering för ca var 6:e cm. *Sticka ca 8 cm I-cord snodd, se förklaring. Knyt en lös knut på
snodden, hoppa över ca 1 cm i kanten till knut, sticka ca 5 cm I-cord längs kanten, se förklaring*, upprepa *-* för varje markering,
avsluta med ca 8 cm snodd till knut, hoppa över ca 1 cm, sticka 3 m i samma m i hörnet, växelvis i främre och bakre maskbågen.
Höger framkant: Sticka I-cord-kant som till vänster framkant. Sticka ytterligare 5 cm I-cord snodd till träns. Maska av.
Sy fast tränsen i framkanten. Sy i en knapp i motsatta sidan, mitt emot tränsen.
Sy fast de 3 häktorna i framkanterna vid flätorna.
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Tips & Råd
För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.
Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova
med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.
Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.
Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.
Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att
du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att
plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.
Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av
en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att
inte sno det på samma ställe.
Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).
Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg
från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning
mellan färgerna.

Förkortningar
STICKNING
am = avig maska/aviga maskor, arb = arbetet, avigs/AS = avigsidan, avm = avmaska, bakst = bakstycke, bf/bfg = bottenfärg, bmb
= bakre maskbågen, cm:s = centimeters, db-int = dubbelintagning, döhpt = dubbel överdragshoptagning, enl = enligt, fg = färg,
flm/LM = flytta markör/lyft markör, fmb = främre maskbågen, framst = framstycke, förkl = förklaringar, ggr = gånger, hopt =
hoptagning, int = intagning, kantm = kantmaska, m = maska/maskor, mb = maskbåge, mf/mfg = mönsterfärg, omsl = omslag,
plm/PM = placera markör, rest = resterande, rm = rät maska/räta maskor, räts/RS = rätsidan, rätst = rätstickning, slätst =
slätstickning, st = sticka/stickor, tills = tillsammans, uppr = upprepa, v = varv, vr = vriden/vridna, v:s = varvs, ytterl = ytterligare,
öhpt = överdragshoptagning, ökn = ökning
VIRKNING
dst = dubbelstolpe, fm = fast maska/fasta maskor, hopv = hopvirkade, hst = halvstolpe, lm = luftmaska, lmb = luftmaskbåge, mb =
maskbåge, omsl = omslag, st = stolpe, st-gr = stolpgrupp, sm = smygmaska, 3-dst = tredubbel stolpe, 5-lmb = luftmaskbåge med 5
lm
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