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BOLERO
Hefte 1106, Bomull dame
Oppskrift: Sandnes Garn
Storlek:
(S-M) M-L (L-XL) XL-XXL
Plaggets mått:
Övervidd: (90) 100 (110) 119 cm
Hel längd: (43) 44 (46) 47 cm
Garn:
mandarin petit (100 % bomull, 50
gram = ca 180 meter)
Garnåtgång:
Vit 1001: (5) 6 (6) 7 nystan
Rekommenderade stickor:
Rundstickor 2½ och 3 mm
Virknål nr 2½
Masktäthet:
25 m hålmönster på st 3 = 10 cm
Tillbehör:
1 knapp ca 22 mm
Sticka första och sista m rät alla v =
kantm.
Fram- och bakstycke:
Lägg upp på rundst 2½, (219) 243
(267) 291 m. Sticka 1 rätt v (= räts), *1
rätt v (rilla), 1 rätt v, 1 avigt v, 1 avigt v
(rilla), 1 avigt v, 1 rätt v*. Upprepa *-*
till det är 10 rillor (med 8 slätst fält).
Byt till rundst 3 och sticka hålmönster
enl diagram innanför 1 kantm i var
sida. När arb mäter (23) 23 (24) 24
cm delas för ärmhål på nästa v från
avigs: Sticka (55) 61 (67) 73 m =
vänster framstycke, maska av 1 m,
sticka (107) 119 (131) 143 m (=
bakstycke), maska av 1 m, sticka (55)
61 (67) 73 m = höger framstycke.
Sticka var del för sig.

Höger framstycke:
Fortsätt sticka hålmönster och lägg
upp 8 nya m mot ärmhålet = (63) 69
(75) 81 m. När arb är (8) 9 (9) 10 cm
kortare än hela bakstycket, sätts för
halsen de yttersta (14) 15 (16) 17 m
på en hjälpst. Maska av för halsen
vartannat v 4,3,2,1,1,1,1 m. När arb är
lika långt som bakstycket stickas
axeln m ihop. Lägg arb räts mot räts,
sticka rätt ihop 1 m från vardera st
och maska samtidigt av m.
Vänster framstycke:
Sticka lika höger men åt motsatt håll.
Montering:
Ärmhålskanter: Sticka upp utmed
ärmhålet med garnet på rundst 2½ ca
(100) 105 (110) 115 m. Sticka (fram
och tillbaka) 1 avigt v (avigs), *1 avigt
v (rilla), 1 avigt v, 1 rätt v, 1 rätt v
(rilla), 1 rätt v, 1 avigt v *. Upprepa *-*
till kanten mäter som nertill på framoch bakstycke, sluta så att kanten är
lik kanten nertill. Maska av. Sy ihop
ärmkanten.
Framkanter: Sticka upp med garnet
utmed framkanten på rundst 2½ ca
(90) 90 (95) 95 m. Sticka en likadan
kant som på ärmhålskanten, men
med totalt 5 rillor.
Halskant: Sticka upp med garnet runt
halsen på rundst 2½ ca (145) 153
(157) 163 m (inkl m från hjälpst).
Sticka en likadan kant som på
framkanterna, men gör på höger sida
mitt i halskanten ett knapphål 3 m från
kanten. Knapphål: Maska av 4 m,
som åter läggs upp på nästa v.
Virkad knapp: Vira garnet 3-4 ggr runt
en finger. Ta av garnet av fingern och
virka 12 fm runt ringen. Strama till i
den lösa tråden från ringen, så hålet i
mitten nästan försvinner. Virka 1 varv
fm. Virka 1 varv fm där det virkas 2 fm
i varannan fm (= 18 fm). Virka 3 varv
fm. Klipp av garnet och trä en nål med
tråden, drag tråden upp och ner
genom det yttersta v av fm. Lägg i en
knapp och strama till runt knappen.
Sy i knappen.

Bakstycke:
Sticka över bakstyckets (107) 119
(131) 143 m, samtidigt som det läggs
upp 8 nya m i var sida = (123) 135
(147) 159 m, de nya m stickas med i
hålmönstret. När ärmhålen mäter (19)
20 (21) 22 cm, sätts för nacken de
mittersta (51) 53 (55) 57 m på en
hjälpst och sticka var sida för sig. När
arb mäter (43) 44 (46) 47 cm sätts
axelns (36) 41 (46) 51 m på en
hjälpst. Sticka andra sidan lika.
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