
Hayfield Spirit DK

Produktkod: 8041



Väst i Hayfield Spirit DK

Storlek: 32/34 - 36/38 - 40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 cm, plaggets mått (övervidd): 90 – 101 – 110 – 122 – 131 –
141 cm?, längd: 70 – 72 – 76 – 79 - 81 – 83 cm
Garnåtgång: Hayfield Spirit dk fg 406: 4 – 4 – 5 – 5 – 6 – 6 ny á 100 gr?.
Garnmängden är baserad på angiven stickfasthet och storlek
Stickfasthet: 21 m/40 v = 10 cm. i rätstickning på stickor 4.
22 m/28 v = 10 cm i slätstickning på stickor 4.
Stickor: 3½ och 4
Tillbehör: Avmaskningsnål. 1 knapp.

BAKSTYCKE
Lägg upp 94 [106:116:128:138:148] m på stickor 4.
Varv 1. rm.
Fortsätt i rätstickning tills bakstycket mäter 42 [42:44:46:47:48]cm, sluta med ett avigt v. Sticka ytterligare 4 v.

Ärmhål
Nästa v. Öka i första m, rm tills 2 m kvar, öka i nästa m, 1rm. 96 [108:118:130:140:150] m.
Nästa v. rm.
Sticka 35 [11:79:55:39:63] v och öka 1 m i början och slutet på 5:e[5:e:7:e;7:e;7:e;7:e] v och vart följande
6:e[6:e:8:e:8:e:8:e:8:e] v. 108 [112:138:144:150:166] m.

1:a, 2:a, 4:e, 5:e, och 6:e storleken
Sticka 32 [64:30:50:20] v och öka 1 m i början o slut som tidigare i 8:e[8:e:10:e:10:e:10:e] och vart följande
8:e[8:e:10:e:10:e:10:e] v till 116 [128:150:160:170] m.

Alla storlekar
Sticka 7 [7:11:9:9:19] v rakt.

Axel
Maska av 2 [3:3:3:3:4] m i början av följande 10 [20:22:14:4:26] v. ?96 [68:72:108:148:66] m.?Maska av 3 [3:4:4:4:5]
m i början av följande 22 [12:10:18:28:6] v. ?30 [32:32:36:36:36] m.?Maska av resterande 30 [32:32:36:36:36] m

Fickfoder (2 st)
Lägg upp 29 m på stickor 4.
Varv 1 (rätsidan) rm
Varv 2. am.
Varv 1 o 2 = rätstickning. Fortsätt i rätstickning tills fickan mäter 14 cm. Sluta med ett rätsides varv. Sätt maskorna
på en avmaskningsnål.

VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 51 [57:62:68:73:78] m på stickor 4. Sticka rätstickning tills framstycket mäter 20 [20:21:21:22:22]cm,
avsluta med ett v från rätsidan. **

Fickans placering
Nästa v.  11 [11:11:13:13:13] rm, maska av 29 m, med fickfodrets avigsida framåt sticka över de 29 maskorna på
nålen, rm till slut. 51 [57:62:68:73:78] m.?Nästa v. rm.
Fortsätt i rätstickning tills framstycket mäter 42 [42:44:46:47:48]cm, sluta med ett avigsides varv. Sticka ytterligare 4
v.

Ärmhål och hals
Nästa v. Öka 1 m i första m (ärmhål), rm tills 6 m kvar, 2rm tills, 4rm (hals).
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Nästa v. rm.
Sticka 35 [11:23:39:39:23] v och öka  1 m vid ärmhål som tidigare på 5:e[5:e:7:e:7:e:7:e:7:e] och på vart följande
6:e[6:e:8:e:8:e:8:e:8:e] v och minska SAMTIDIGT 1 m för hals, som tidigare, på 3:e och sedan vart 4:e följande v. 48
[56:59:63:68:75] m.

2:a och 4:e storleken
Sticka [31:16] v och öka 1 m vid ärmhål som tidigare vart följande [8:e] v och SAMTIDIGT minska 1 maska vid hals,
som tidigare, i vart följande [4:e:6:e] v.[52:63] m.

Alla 6 storlekarna
Sticka 32 [33:56:30:50:60] v och öka 1 m vid ärmhål , som tidigare, i 8:e [1a:8:e:10:e:10:e:8:e) och vart följande 8:e
[8:e:8:e:10:e:10:e:8:e) v och SAMTIDIGT minska 1 m vid hals, som tidigare i 6:e[1a:6:e:2:a:6:e:6:e] och vart följande
6:e v. 47 [51:57:61:65:72] m.
Sticka 7 [7:11:9:9:19] v och minska 1 m vid hals, som tidigare i 4:e [4:e:4:e:2:a:4:e:6:e] och vart följande 0 [0:6:e:6:e
0:6:e] v. 46 [50:55:59:64:69] m.

Axel o hals
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m (axel), rm till sista 0 [0:0:0:6:0] m, (2rm tills, 4 rm) 0 [0:0:0:1:0] ggr. 44
[47:52:56:60:65] m.
Nästa v. rm.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m, rm till sista 6 [6:0:0:0:0] m, (2 rm tills, 4 rm) 1 [1:0:0:0:0] ggr. 41
[43:49:53:57:61]m.
Nästa v. rm.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m, rm till sista 0 [0:6:6:0:6] , (2rm tills, 4 rm) 0 [0:1:1:0:1] ggr. 39 [40:45:49:54:56] m.
Nästa v. rm.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:4:4] m, rm till sista 0 [0:0:0:6:0] m, (2rm tills, 4rm) 0 [0:0:0:1:0] ggr. 37 [37:42:46:49:52]
m.
Nästa v. rm.

1:a, 2:a, 3d:e, 4:e och 6:e storleken
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:4] m, rm till sista 6 [6:6:0:0] rm, (2rm tills, 4rm) 1 [1:1:0:0] ggr. 34 [33:38:43:48] m.
Nästa v. rm.

1:a, 4:e och 6:e storleken
Nästa v. Maska av 3 [3:4] m, rm till sista 0 [6:6] m, (2rm tills, 4rm) 0 [1:1] ggr. 31 [39:43] m.
Nästa v. rm.

1:a storleken
Nästa v. Maska av 3 m, rm till slut. 28 m.
Nästa v. rm.
Nästa v. Maska av 3 m, rm tills 6 m kvar, 2rm tills, 4rm. 24 m.
Nästa v. rm.

Alla storlekar
Nästa v. Maska av 3 [3:3:4:4:4] m, rm till slut. 21 [30:35:35:45:39] m.
Nästa v. rm.
Upprepa sista två varven 6 [9:5:8:10:6] gånger. 3 [3:20:3:5:15] m.

3:e och 6:e storleken
Nästa v. Maska av [4:5] m, rm till slut. [16:10] m.
Nästa v. rm.
Upprepa sista två varven [3:1] ggr. [4:5] m.

Alla storlekarna
Maska av resterande 3 [3:4:3:5:5] m.

HÖGER FRAMSTYCKE
Sticka som VÄNSTER FRAMSTYCKE till **.

Fickans placering
Nästa v. 11 [17:22:26:31:36] rm, maska av 29 m, , med fickfodrets avigsida framåt sticka över de 29 maskorna på



nålen, rm till slut. 51 [57:62:68:73:78] m.?Nästa v. rm.
Fortsätt i rätstickning tills framstycket mäter 42 [42:44:46:47:48]cm, sluta med ett avigsides varv.
Nästa v. (knapphål). 6rm, maska av 3 m, rm till slut.
Nästa v. Rm tills 6 m kvar, lägg upp 3 m, 6rm.
Sticka ytterligare 2 v i rätstickning.

Ärmhål och hals
Nästa v. 4rm, 2rm tills (hals), rm tills 2 m kvar, öka 1 m i nästa m, 1rm (ärmhål)
Nästa v. rm.
Sticka 35 [11:23:39:39:23] v och minska 1 m vid hals, som tidigare på 3:e och vart 4:e följande v och SAMTIDIGT
öka 1 m för ärmhål, som tidigare, på 5:e [5:e:7:e:7:e:7:e:7:e] och vart 6:e [6:e:8:e:8:e:8:e:8:e] v. 48 [56:59:63:68:75]
m.

2:a och 4:e storleken
Sticka [31:16] v och minska 1 m vid hals som tidigare vart följande [4:e:6:e] v och SAMTIDIGT öka 1 maska för
ärmhål, som tidigare, i vart följande 8:e v.[52:63] m.

Alla 6 storlekarna
Sticka 32 [33:56:30:50:60] v och minska 1 m vid hals , som tidigare, i 6:e[1:a:6:e:2:a:6:e:6:e] och vart följande 6:e v.
och SAMTIDIGT minska 1 m för ärmhål, som tidigare i 8:e [1:a:8:e:10:e:10:e:8:e) och vart följande 8:e
[8:e:8:e:10:e:10:e:8:e] v. 47 [51:57:61:65:72] m.
Sticka 7 [7:11:9:9:19] v och minska 1 m vid hals, som tidigare i 4:e [4:e:4:e:2:a:4:e:6:e] och vart följande 0 [0:6:e:6:e
0:6:e] v. 46 [50:55:59:64:69] m.

Axel o hals
Nästa v. (2rm tills, 4 rm) 0 [0:0:0:1:0] ggr , rm till slut. 46 [40:55:59:63:69] m.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m (axel) rm till slut. 44 [47:52:56:60:65] m.
Nästa v. (4rm, 2rm tills) 1 [1:0:0:0:0] ggr, rm till slut. 43 [46:52:56:60:65] m.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m, rm till slut. 41 [43:49:53:57:61] m.
Nästa v. (4rm, 2rm tills) 0 [0:1:1:0:1] ggr, rm till slut. 41 [43:48:52:57:60] m
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:3:4] m, rm till slut. 39 [40:45:49:54:56] m.
Nästa v. (4rm, 2rm tills) 0 [0:0:0:1:0] ggr, rm till slut. 39 [40:45:49:53:56] m.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:4:4] m, rm till slut. 37 [37:42:46:49:52] m.

1:a, 2:a, 3:e, 4:e och 6:e storleken
Nästa v. (4rm, 2rm tills) 1 [1:1:0:0] ggr, rm till slut. 36 [36:41:46:52] m.
Nästa v. Maska av 2 [3:3:3:4] m, rm till slut. 34 [33:38:43:48] m.

1:a, 4:e och 6:e storleken
Nästa v. (4rm, 2rm tills) 0 [1:1] ggr, rm till slut. 34 [42:47] m.
Nästa v. Maska av 3 [3:4] m, rm till slut. 31 [39:43] m.

1a storleken
Nästa v. 4rm, 2rm tills, rm till slut. 30 m.
Nästa v. Maska av 3 m, rm till slut. 27 m.
Nästa v. rm
Nästa v. Maska av 3 m, rm tills slut. 24 m

Alla storlekar
Nästa v. rm.
Nästa v. Maska av 3 [3:3:4:4:4] m, rm till slut. 21 [30:35:35:45:39] m.
Upprepa sista två varven 6 [9:5:8:10:6] gånger. 3 [3:20:3:5:15] m.
3:e och 6:e storleken
Nästa v. rm
Nästa v.. Maska av [4:5] m, rm till slut. [16:10] m.
Upprepa sista två varven [3:1] ggr. [4:5] m.

Alla storlekarna
Maska av resterande 3 [3:4:3:5:5] m.

MONTERING



Sy ihop axel- och sidsömmar. Sy fast fickfoder och sy i knapp. Spänn ut plagget till angivet mått. Täck med fuktig
duk och låt torka. Se banderoll för skötselråd.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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