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GARN: New life wool (65% återvunnen ull, 35% återvunna mixade fibrer). 

STORLEKAR: S(M)L(XL)2XL(3XL) 

MODELLENS BRÖSTVIDD: CA.  100(110)120(130)140(150) cm. 

FULL LÄNGD, 78(83)88(93) 98(103) cm. 

GARNFÖRBRUKNING: 4(5)5(6) 6(7) härvor, färg 7120. 

STICKOR: Nr 5 mm, hjälpsticka nr 5. 

STICKFASTHET: 16 maskor och 27 varv i slät stickning = 10 x 10 cm. 

  

Västen är stickad i slätstickning med kanter i rät- stickning och en bred fläta på varje framstycke.  

Kantmaskan är stickad rät på alla varv. 

Där beskrivningen bara säger ett nummer gäller det alla storlekar. 

  

Fläta: 

Flätan är stickad över 20 maskor; flätad på rät sida på vart 16:e varv 

Sticka 1 avig-maska på varje sida av de 20 räta maskorna. När du flätar, sätt 5 maskor på en extra sticka bakom 

arbetet, sticka 5 maskor från stickan, sticka de 5 maskorna från hjälpstickan, sätt 5 maskor på hjälpstickan framför 

arbetet, sticka 5 maskor från stickan och sticka 5 maskor från hjälpstickan. 

Flätan är densamma på alla storlekar. 

BAKSTYCKE 

Lägg upp 82(90)98(106)114(122) maskor på stickor nr 5, och sticka 4 cm slätstickning. 

Fortsätt i slät stickning till hela arbetet från nederkanten mäter 60(62)64(66)68(70) cm. 

Maska av 5 maskor på varje sida för ärmhål och sticka de 5 yttre maskorna i varje sida rätt. 

Fortsätt till hela arbetet från nederkanten mäter 81(84)87(90)93(96) cm. Sticka 1 cm räta maskor både på rät och 

avigsidan. 

Maska av de mittersta 26(28)30(32)34(36) maskorna och sticka var sida för sig i rät stickning. 

 Sticka tills varje axel mäter 2 cm. Maska av. 

  

FRAMSTYCKE 

Lägg upp 47(51)55(59)63(67) maskor på stickor nr 5 och sticka nederkanten som på bakstycket. 

Sticka sedan de 5 yttre maskorna på ena sidan (framkant) rätt. Sticka efter dessa räta maskor 6(8)10(12)14(16) maskor 

slätstickat, 1 am , 20 masker släta (fläta),1 am, avsluta med slätstickning och en kantmask. Fortsätt alltså och sticka 

den första flätan på varv nr 16. 

 Sticka tills arbetet har samma längd som bakstycket. Sticka resten som bakstycket. När de främre maskorna är 

avmaskade för nacken ska samma antal axelmaskor finnas kvar som på bakstycket. 

  

MONTERING 

Sy ihop sidorna och över axlarna. Fästa alla trådar. Fukta västen och dra den i form.
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