
Hayfield Spirit DK

Produktkod: 8040



Dam- och herrkofta i Hayfield Spirit DK

Storlek: 32/34 - 36/38 - 40/42 - 44/46 - 48/50 - 52/54 cm
Plaggets mått (övervidd): 91 – 100 – 111 – 122 – 131 – 142 cm
Längd: Dam- och herrkofta 60 – 65 – 69 – 71 – 72 – 73 cm, lång damkofta 75 – 77
– 81 – 84 – 86 – 88 cm
Ärmlängd: Dam- och herrkofta 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 cm, lång damkofta 46 –
46 – 47 – 48 – 48 – 48 cm
Garnåtgång: Dam- och herrkofta
Hayfield Spirit DK fg 403: 300 – 400 – 400 – 500 – 500 – 600 g
Lång damkofta
Hayfield Spirit DK fg 404: 400 – 500 -500 - 600 – 600 – 700 g (Garnmängden är
baserad på angiven stickfasthet och storlek)
Stickor: 3½ och 4, rundsticka 3,5 mm/80cm
Stickfasthet: 22m och 28 v = 10x10 cm i slätstickning
Tillbehör: Knappar 5 [5:5:6:6:6]
Förkortningar: rm= rät maska, am= avig maska, fr= från, ggr= gånger, M1=öka 1 m
genom att plocka upp tråden mellan maskorna, sticka maskan från bakre
maskbågen, Resårstickning= 1.varv:  2rm, 2 rm – upprepa varvet ut. 2. varv: 2am, 2
rm – upprepa varvet ut.

DAM- OCH HERRKOFTA

Bakstycke
Lägg upp 118:130:142:158:170:182 m på stickor 3½
Varv 1 *2rm, 2am*, upprepa *-* tills 2m återstår, 2 rm
Varv 2 2am, *2rm, 2am*, upprepa *-* till varvets slut
Fortsätt i resårstickning ytterligare 7 v
Varv 10 Sticka 7:7:4:9:9:3 am, 2am tills, (4:4:5:4:4:5am, 2am tills) 17:19:19:23:25:25 ggr, 7:7:3:9:9:2am
=100:110:122:134:144:156 m
Byt till stickor nr 4
Varv 1 rm
Varv 2 am
Upprepa varv 1-2 tills bakstycket mäter 60:65:69:71:72:73 cm. Sluta med ett avigt varv.
Forma axel
Maska av 17:19:21:24:26:28 m i början av följande 2 v = 66:72:80:86:92:100 m
Maska av 17:19:22:24:26:29 m i början av följande 2 v = 32:34:36:38:40:42 m
Maska av resterande 32:34:36:38:40:42: m
 
Vänster framstycke
Lägg upp 59:63:71:79:83:91: m på stickor 3½
Varv 1 *2rm, 2am, upprepa *-* tills 3m återstår, 2 rm, 1 am
Varv 2 1 rm, 2am, *2rm, 2am, upprepa *-* tills varvets slut
Fortsätt i resårstickning ytterligare 7 v
Varv 10 6:7:5:9:8:6 am, 2 am tills, (3:4:4:3:4:4 am, 2am tills) 9:8:10:12:11:13 ggr, 6:6:4:8:7:5 am = 49:54:60:66:71:77
m
Byt till st nr 4 och fortsätt i slätstickning tills framstycket mäter 36:39:41:42:42:42 cm, avsluta med ett avigt varv

Forma halskant
Nästa varv. rm, Sticka de sista 2 maskorna tills rät (halskant) = 48:53:59:65:70:76 m
Nästa varv. am
Sticka 38:38:42:46:58:66 varv och minska 1 m i halskanten på 3dje varvet och därefter på vart 4de varv =
39:44:49:54:56:60 m
Sticka 25:31:31:31:19:13 varv och minska 1 m i halskanten på nästa varv och därefter på vart 6te varv =
34:38:43:48:52:57 m. Fortsätt tills framstycket mäter 60:65:69:71:72:73 cm, avsluta med ett avigt varv.

Forma axel
Nästa varv. Maska av 17:19:21:24:26:28 m, sticka varvet ut = 17:19:22:24:26:29 m
Nästa varv. Am
Maska av resterande 17:19:22:24:26:29 m

Höger framstycke
Lägg upp 59:63:71:79:83:91 m på st 3½
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Varv 1. 1am,*2rm, 2am*, upprepa *-* tills 2 m återstår, 2rm
Varv 2. 2am, *2rm. 2am*, upprepa *-* tills 1 m återstår, 1am
Fortsätt i resårstickning ytterligare 7 varv
Varv 10. 6:6:4:8:7:5 am, 2am tills, (3:4:4:3:4:4 am, 2am tills) 9:8:10:12:11:13 ggr, 6:7:5:9:8:6 am
= 49:54:60:66:71:77 m
Byt till st nr 4 och fortsätt i slätstickning tills framstycket mäter 36:39:41:42:42:42 cm, avsluta med ett avigt varv.

Forma halskant
Nästa varv. 2rm tills (halskant). Sticka varvet ut = 48:53:59:65:70:76 m
Nästa varv. Am
Sticka 38:38:42:46:58:66 varv och minska 1 m i halskanten på 3dje varvet och därefter på vart 4de varv =
39:44:49:54:56:60 m
Sticka 25:31:31:31:19:13 varv och minska 1 m i halskanten på nästa varv och därefter på vart 6te varv =
34:38:43:48:52:57 m Fortsätt tills framstycket mäter 60:65:69:71:72:73 cm, avsluta med ett rät varv

Forma axel
Nästa varv. Maska av 17:19:21:24:26:28 m, sticka am varvet ut = 17:19:22:24:26:29 m
Nästa varv. Rm
Maska av resterande 17:19:22:24:26:29 m

Ärmar (2 lika)
Lägg upp 50:54:58:62:62:66 m på st 3½ och sticka resår – 2 rm, 2 am i 9 varv
Varv 10. Sticka 7:5:6:3:3:4am, 2am tills, (5:4:3:3:4:3am, 2 am tills) 5:7:9:11:9:11 ggr, 6:5:5:2:3:5am
= 44:46:48:50:52:54 m
Byt till st nr 4 och sticka slätstickning. Öka 1 m i början och i slutet av 5te varvet och därefter vart
6te:4de:4de:4de:4de:4de varv tills du har 78:60:80:92:96:102 m
Öka 1 m i början och i slutet av vart följande 8de:6te:6te:6te:6te:6te varv tills du har 80:88:96:102:106:110 m
Fortsätt tills ärmen mäter 46:47:48:49:50:51 cm, avsluta med ett avigt varv

Forma ärmkulle
Maska av 4 m i början av följande 4:4:4:8:14:8 varv = 64:72:80:70:50:78 m
Maska av 5 m i början av följande 8:2:8:6:2:10 varv = 24:62:40:40:40:28 m
Maska av 6 m I början av följande 2:6:2:2:4:2 varv = 12:26:28:28:16:16 m

För 2:a, 3dje och 4:de storleken
Maska av 7 m i början av följande 2 varv = 12:14:14 m

Maska av resterande 12:12:14:14:16:16 m

Höger framkant
Sy ihop axlarna. Från rätsidan plocka upp 8 m med stickor 3½ längs resåren, 86:94:98:100:100:100 m längs
framkanten, 64:67:70:79:78:81 m längs halskanten och 16:17:18:19:20:21 m till nackens mitt =
174:186:194:206:206:210 m. Börja med Varv 2 i resårstickning 2x2 och sticka 3 v.

DAM
Nästa varv. Sticka resår 2:2:2:3:3:3m, maska av 2 m, (resår 19:21:22:17:17:17m, maska av 2 m) 4:4:4:5:5:5 ggr,
resår till varvets slut.
Nästa varv. Resår till sista 82:90:94:93:93:93 m, lägg upp 2 m (resår 20:22:23:18:18:18m, lägg upp 2 m) 4:4:4:5:5:5
ggr, resår 2:2:2:3:3:3 m
Sticka ytterligare 3 v resårstickning.

HERR
Sticka ytterligare 5 v i resår. Maska av i resår.

Vänster framkant
Från rätsidan plocka upp 16:17:18:19:20:21 m jämnt fördelat med stickor 3½ och med början i nackens mitt,
64:67:70:79:78:81 m jämnt fördelat längs halskant, 86:94:98:100:100:100 m jämnt fördelat längs framkanten och 8
m längs resår = 174:186:194:206:206:210 m. Sticka resårstickning i 3 v och börja med Varv 2.

HERR
Nästa varv. Resårst tills sista 92:100:104:105:105:105 m, maska av 2 m, (resårst 19:21:22:17:17:17, maska av 2 m)
4:4:4:5:5:5 ggr, sticka 1:1:1:2:2:2 m resår.



Nästa varv. Resårst 2:2:2:3:3:3, lägg upp 2 m, (resårst 20:22:23:18:18:18m, lägg upp 2 m) 4:4:4:5:5:5 ggr, resårst till
v slut.
Ytterl 3 vrv i resårst. Maska av i resår

DAM
Ytterligare 5 v I resårst. Maska av i resår.

Montering
Sy i ärmen mot fram- o bakstycke, Sy ihop sidsömmar och ärmsömmar. Sy sömmen mitt bak i nacken. Sy i knappar.
Spänn ut till angivna mått o tack m fuktad duk. Låt torka. För skötselråd se banderoll.

LÅNG DAMKOFTA

Bakstycke
Sticka som dam- och herrkofta ovan till **. Sticka slätstickning tills bakstycket mäter 75:77:81:84:86:88 cm, avsluta
med ett avigt varv

Forma axel
Maska av 17:19:21:24:26:28 m i början av följande 2 varv = 66:72:80:86:92:100 m
Maska av 17:19:22:24:26:29 m i början av följande 2 varv = 32:34:36:38:40:42 m
Maska av resterande 32:34:36:38:40:42 m

Vänster framstycke
Sticka som ovan till **. Byt till stickor nr 4 och sticka slätstickning tills framstycket mäter 46:46:48:50:51:52 cm,
avsluta med ett avigt varv.

Forma halskant
Nästa varv. Rm till sista 2 m, 2 rm tills. = 48:53:59:65:70:76 m
Nästa varv. Am
Sticka 38:42:46:50:58:66 v, minska 1 m vid halskant på 3dje varvet o därefter vart 4de varv =39:43:48:53:56:60 m
Sticka 25:25:25:25:19:13 v, minska 1 m vid halskant på nästa och därefter vart 6te varv = 34:38:43:48:52:57 m
Fortsätt tills framstycket mäter 75:77:81:84:86:88 cm. Avsluta m ett avigt varv.

Forma axel
Nästa varv. Maska av 17:19:21:24:26:28 m, sticka till varvets slut = 17:19:22:24:26:29 m
Nästa varv, Am
Maska av resterande 17:19:22:24:26:29 m

Höger framstycke
Sticka som ovan till **. Byt till stickor nr 4 och sticka slätstickning tills framstycket mäter 46:46:48:50:51:52 cm,
avsluta med ett avigt varv
Forma halskant
Nästa varv. 2rm tills(halskant), rm till varvets slut = 48:53:59:65:70:76 m
Nästa varv. Am
Sticka 38:42:46:50:58:66 v, minska 1 m vid halskant på 3dje varvet o därefter vart 4de varv =39:43:48:53:56:60 m
Sticka 25:25:25:25:19:13 v, m. minska 1 m vid halskant på nästa och därefter vart 6te varv
=34:38:43:48:52:57 m. Fortsätt tills framstycket mäter 75:77:81:84:86:88 cm. Avsluta m ett r varv.

Forma axel
Nästa varv. Maska av 17:19:21:24:26:28 m, sticka am till varvets slut = 17:19-22-24-26-29 m
Nästa varv, Rm
Maska av resterande 17:19:22:24:26:29 m

Ärmar (2 lika)
Sticka ärmar som ovan till **. Byt till stickor nr 4 och sticka slätstickning. Öka 1 m i början och i slutet av 5te varvet
och därefter vart 6te:4de:4de:4de:4de:4de v till 78:64:82:94:102:110 m

För 1a, 2a, 3dje, 4de o 5te stl
Öka 1 m på i början och i slutet av vart 8de:6te:6te:6te:6te varv till 80:88:96:102:106 m

För alla storlekar
Fortsätt till ärmen mäter 46:46:47:48:48:48 cm och avsluta m ett avigt varv.



Forma ärmkulle
Maska av 4 m i början av följande 4:4:4:8:14:8 varv = 64:72:80:70:50:78 m
Maska av 5 m i början av följande 8:2:8:6:2:10 varv = 24:62:40:40:40:28 m
Maska av 6 m I början av följande 2:6:2:2:4:2 varv = 12:26:28:28:16:16 m

För 2a, 3dje o 4de stl
Maska av 7 m I början av följande 2 v = 12:14:14 m
Maska av resterande 12:12:14:14:16:16 m

Fickor (2 lika)
Lägg upp 31 m på st nr 4. Sticka slätstickning tills fickan mäter 14 cm. Sluta med ett r varv.
Nästa varv. 6am, M1 (5am, M1) 4 ggr, 5am =36 m
Byt till st nr 3½
Varv 1. 1am, *2rm, 2am*, upprepa *-* till sista 3 m, 2rm, 1am
Varv 2. 1rm, 2am, *2rm, 2am*, upprepa *-* till sista maskan, 1rm
Upprepa Varv 1-2 en gång. Maska av i resår

Höger framkant
Sy ihop axelsöm. På rätt sidan, med rundst nr 3½ plocka upp jämnt fördelat 8 m längs resår,
112:112:116:122:124:128 längs framkant, 78:81:88:89:90:93 m längs halskant och 16:17:18:19:20:21 m till nackens
mitt. 214:218:230:238:242:250 m. Börja ribstickning med Varv 2 o sticka 3 v resårstickning.
Nästa varv. Sticka resår 52:52:52:51:52:52, maska av 2 m, (resår 13:13:14:12:12:13m, maska av 2m) 4:4:4:5:5:5
ggr, sticka resår till varvets slut.
Nästa varv. Resår till sista 108:108:112:116:117:122 m, lägg upp 2 m, (resår 14:14:15:13:13:14, lägg upp 2 m)
4:4:4:5:5:5 ggr, resår till varvets slut. Ytterligare 3 v I resår.

Vänster framkant
På rätt sidan, med rund st nr 3½ plocka upp från nackens mitt jämnt fördelat 16:17:18:19:20:21 m,
78:81:88:89:90:93 längs halskanten, 112:112:116:122:124:128 m längs framkanten och 8 m längs resår,
=214:218:230:238:242:250 m
Börja med Varv 2 och sticka resår i 8 v.

Montering
Sy i ärmen mot fram- o bakstycke, Sy ihop sidsömmar och ärmsömmar. Sy sömmen mitt bak i nacken. Sy i knappar.
Placera fickan 6 cm fr nedre kant och 6 cm från framkant och sy fast.  Spänn ut till angivna mått o tack m fuktad duk.
Låt torka. För skötselråd se banderoll.

Framställning och kopiering av mönstret för kommersiellt bruk förbjuden.
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