
Hayfield Spirit DK

Produktkod: 8042



Damkofta i Hayfield Spirit DK

Storlek: 32/34 - 36/38 - 40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 cm
Plaggets mått (övervidd): 90 – 101 – 112 – 121 – 132 – 141 cm
Längd: 55 – 57 – 61 – 64 – 66 – 68 cm
Ärmlängd: lång 44 – 44 – 45 – 46 – 46 – 46 cm
Kort: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4  cm
Garnåtgång: Damkofta med lång ärm Hayfield Spirit dk fg 405: 3 – 4 – 4 – 5 – 5 – 6
ny á 100 gr
Damkofta med kort ärm Hayfield Spirit dk fg 403: 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 ny á 100 gr
Garnmängden är baserad på angiven stickfasthet och storlek
Stickfasthet: 22 m/28 v = 10 cm.
Stickor: 3½ och 4.
Tillbehör: Avmaskningsnål. 6 [6:6:7:7:7] knappar.

Bakstycke
Lägg upp 117 [131:145:157:171:183] m på stickor 3½
Varv 1. *1rm, 1am, upprepa fr * tills 1 m kvar, 1rm.
Varv 2. 1am, * 1rm, 1am, upprepa från * till slut.
Dessa 2 varv utgör resår 1x1. Sticka ytterligare 7 varv I resår.
Nästa v. am 7 [8:9:9:10:10], 2 am tills, (4am, 2am tills) 17 [19:21:23:25:27] ggr, am 6 [7:8:8:9:9].
=99 [111:123:133:145:155] m.
Byt till stickor 4. Sticka slätstickning tills bakstycket mäter 50 [52:56:59:61:63]cm. Sluta med ett avigt varv.

Axel
Maska av 3 [4:4:5:6:6] m i början av följande 2 v. 93 [103:115:123:133:143] m.
Maska av 3 [4:5:5:6:7] m i början av följande 4 v. 81 [87:95:103:109:115] m.

Dela för hals bak
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, rm 11 [12:15:17:19:21, 2rm tills, vänd, lämna resterande 64 [68:72:78:81:84] m
på en avmaskningsnål.
Fortsätt sticka på dessa 13 [14:17:19:21:23] m som följer:
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 9 [9:11:13:14:15] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 4 [4:5:6:6:7] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 4 [4:5:6:7:7] m.
Nästa v. am.
Maska av resterande 4 [4:5:6:7:7] m.
Från rätsida fortsätt på de 64 [68:72:78:81:84] m på nålen. Spara de mittersta 47 [49:49:53:53:53] m på nålen
Fortsätt sticka de resterande 17 [19:23:25:28:31] m, 2rm tills, rm till slut. 16 [18:22:24:27:30] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m am till slut. 13 [14:17:19:21:23] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 12 [13:16:18:20:22] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, am till slut. 9 [9:11:13:14:15] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 8 [8:10:12:13:14] m.
Nästa v. Maska av 4 [4:5:6:6:7] m, am till slut. 4 [4:5:6:7:7] m.
Nästa v. rm till slut.
Maska av resterande 4 [4:5:6:7:7] m.

Vänster framstycke
Lägg upp 58 [64:70:78:84:90] m på stickor 3½.
Varv 1. * 1rm, 1am, upprepa från * till slut.= resårstickning
Sticka ytterligare 8 v i resår.
Nästa v. am 6 [4:7:6:2:5], 2am tills, (am 3 [4:4:3:4:4], 2am tills) 9 [9:9:13:13:13] ggr, am5 [4:7:5:2:5].
48 [54:60:64:70:76] m.
Byt till stickor 4 och fortsätt i slätstickning tills framstycket mäter 46 [48:51:54:56:58]cm. Sluta med ett rät v.

Hals
Nästa v. Maska av 11 [12:12:13:13:14] m, am till slut. 37 [42:48:51:57:62] m.
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Nästa v. am.
Sticka 6 [6:4:4:4:4] v o minska m i halskant varje v. 31 [36:44:47:53:58] m.
Sticka 4 [4:8:8:8:8] v o minska 1 m i halskant nästa och vartannat följande v. 29 [34:40:43:49:54] m.

Axel
Nästa v. Maska av 3 [4:4:5:6:6] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 25 [29:35:37:42:47] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills, 21 [24:29:31:35:39] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills.17 [19:23:25:28:31] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, rm tills 2 m kvar, 2rm tills. 13 [14:17:19:21:23] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m,  rm tills 2 m kvar, 2rm tills, 9 [9:11:13:14:15] m.
Nästa v. am.
Nästa v. Maska av m 4 [4:5:6:6:7] m,  rm tills 2 m kvar, 2rm tills, 4 [4:5:6:7:7] m.
Nästa v. am.
Maska av resterande 4 [4:5:6:7:7] m.

Höger framstycke
Lägg upp 58 [64:70:78:84:90] m på stickor 3½.
Varv 1. * 1am, 1rm, upprepa från * till slut.= resårstickning
Sticka ytterligare 8 v i resår.
Nästa v. am 5 [4:7:5:2:5], 2am tills, (am 3 [4:4:3:4:4], 2am tills) 9 [9:9:13:13:13] ggr, am 6 [4:7:5:2:5].
48 [54:60:64:70:76] m.
Byt till stickor 4 och fortsätt i slätstickning tills framstycket mäter 46 [48:51:54:56:58]cm. Sluta med ett avigt v.

Hals
Nästa v. Maska av 11 [12:12:13:13:14] m, rm till slut. 37 [42:48:51:57:62] m.
Nästa v. am.
Sticka 6 [6:4:4:4:4] v o minska m i halskant varje v. 31 [36:44:47:53:58] m.
Sticka 5 [5:9:9:9:9] v o minska 1 m i halskant nästa och vartannat följande v. 28 [33:39:23:48:53] m.

Axel
Nästa v. Maska av 3 [4:4:5:6:6] m, am till slut. 25 [29:35:37:42:47] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 24 [28:34:36:41:46] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, am till slut, 21 [24:29:31:35:39] m.
Nästa v. 2 rm tills, rm till slut. 20 [23:28:30:34:38] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, am till slut. 17 [19:23:25:28:31] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 16 [18:22:24:27:30] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m, am till slut. 13 [14:17:19:21:23] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 12 [13:16:18:20:22] m.
Nästa v. Maska av 3 [4:5:5:6:7] m,  am till slut. 9 [9:11:13:14:15] m.
Nästa v. 2rm tills, rm till slut. 8 [8:10:12:13:14] m.
Nästa v. Maska av  4 [4:5:6:6:7] m,  am till slut., 4 [4:5:6:7:7] m.
Nästa v. rm.
Maska av resterande 4 [4:5:6:7:7] m.

Lång ärm (2 lika)
Lägg upp 63 [65:69:71:73:73] m på stickor 3½ och sticka resår 1x1 9 v.
Nästa v. am 4 [5:6:7:8:8], 2am tills, (am 4 [4:3:3:3:3], 2am tills) 9 [9:11:11:11:11] ggr, am 3 [4:6:7:8:8].
53 [55:57:59:61:61] m.
Byt till stickor 4 och fortsätt i slätstickning. Öka 1 m i varje ände på 5:te och vart följande 8de[6te:4de:4de:4de:4de] v
till 77 [63:63:69:77:89] m
Öka 1 m i varje ände av vart följande 10de [8de:6te:6te:6te:6te] v till 79[83:93:97:101:105] m
Fortsätt rakt tills ärmen mäter 44 [44:45:46:46:46]cm. Sluta med ett avigt v.
Maska av 5 [5:5:4:4:5] m i början av följande 4 [10:2:4:2:16] v. 59 [33:83:81:93:25] m.
Maska av 5 [6:6:5:5:6] m i början av följande 10 [4:12:14:16:2] v. 9 [9:11:11:13:13] m.
Maska av resterande 9 [9:11:11:13:13] m.

Kort ärm (2 lika)
Lägg upp 71 [77:87:93:97:103] m på stickor 3½ och sticka 8 v i resår 1x1.



2:a, 3dje, 4de, 5te och 6te storleken
Nästa v. am [24:16:17:18:13],2am tills, (am [24:16:17:18:13], 2am tills)[1:3:3:3:5] ggr, am[25:15:17:17:13].
[75:83:89:93:97] m.
Byt till stickor 4 och fortsätt I slätstickning tills ärmen mäter 4 cm. Sluta med ett avigt v.
Maska av 3 m i början av följande 18 [14:8:10:8:4] v. 17 [33:59:59:69:85] m.
Maska av 4 m i början av följande 2 [6:12:12:14:18] v. 9 [9:11:11:13:13] m.
Maska av resterande 9 [9:11:11:13:1msts.

Halskant
Sy ihop axelsömmar. Från rätsidan och med stickor 3½ plocka upp och sticka 32 [33:35:36:36:37] m jämnt längs
höger sida, 6 m på bakstycket, fortsätt över de 47 [49:49:53:53:53] maskorna på nålen, plocka upp 6 m
och därefter 32 [33:35:36:36:37] m på vä framstyckes halskant. 123 [127:131:137:137:139] m. Sticka resår 1x1 tills
kanten mäter 4 cm. SLuta med ett avigt v o maska av i resår.

Höger framkant
Från rätsidan plocka med stickor 3½ upp 8 m längs resår nertill, 113 [117:125:133:139:143] m längs framkant och
10 maskor längs halskant jämnt fördelat. 131 [135:143:151:157:161] m.
Börja med Varv 2 I resår 1 x 1 och sticka 3 v
Nästa v. Resår 4 [4:5:5:5:4], maska av 2 m, (resår 21 [22:23:20:21:22], maska av 2 m) 5 [5:5:6:6:6] ggr, resår 4
[3:5:5:5:4].
Nästa v. Resår 5 [4:6:6:6:5], lägg upp 2 m, (resår 22 [23:24:21:22:23], lägg upp 2 m) 5 [5:5:6:6:6] ggr, resår 4
[4:5:5:5:4].
Sticka 4 v i resår. Maska av i resår.

Vänster framkant
Från rätsidan och med stickor 3½ plocka upp och sticka 10 m längs halskant, 113 [117:125:133:139:143] m längs
framkant och 8 m längs resår nertill. 131 [135:143:151:157:161] m.
Börja med Varv 2 I resår 1 x 1 och sticka 9 v. Maska av i resår.

Montering
Vik ärmarna på hälften, placera mot axel och sy fast, Sy sid- och ärmsömmar. Sy fast knappar. Spänn ut till angivna
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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