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Unisex Pullover i Pure Sock

Masktäthet:
24 m x 25 v flätstickning på de grövre 
stickorna = 10 cm

Sticksätt:
Resårstickning: Sticka *2 rm, 2 am*, 
upprepa *–*. På avigsidan sticka en 
rät maska ovanpå en rät maska och 
en avig ovanpå en avig maska. 
Flätstickning: sticka enligt diagram
met och beskrivningen.

Bakstycke
Lägg upp 114(126)138(150)162(174) m på 
de tunnare stickorna och börja med 
resårstickning på avigsidan från varv  
1 i diagrammet enligt följande: sticka  
2 m från vänster i diagrammet, upp
repa sedan mönsterrapporten på 12 m  
9(10)11(12)13(14) gånger och sticka 4 m i 

höger sida. Upprepa varv 1–2 i dia
grammet tills resåren mäter 6 cm.
Byt till de grövre stickorna och sticka 
flätstickning genom att upprepa varv 
3–12 i diagrammet.
När arbetet mäter 46(47)48(49)51(52) cm  
maska av för ärmhål i båda sidorna 
på vartannat varv 6(6)6(7)7(7)x2 m = 
90(102)114(122)134(146) m.
När ärmhålet mäter 19(20)21(22)22(23) 
cm maska av för halsringning 
34(34)36(36)38(38) m mitt bak och 
sticka var sida om halsringningen för 
sig. Maska av 1x2 m vid halsringningen 
efter att ha stickat 2 varv.
När ärmhålet mäter 21(22)23(24)24(25) cm  
maska av de resterande 
26(32)37(41)46(52) m för axel.
Sticka andra sidan om halsringningen 
lika.

Framstycke
Sticka som bakstycket tills ärmhålet 
mäter 12(13)14(15)15(16) cm.
Flytta sedan 24(24)26(26)28(28) m mitt 
fram på en tråd för halsringning och 
sticka var sida om halsringningen för 
sig. Maska av 2x2 m och 3x1 m på 
vartannat varv vid halsringningen.
När ärmhålet mäter 21(22)23(24)24(25) cm  
maska av de resterande 
26(32)37(41)46(52) m för axel.
Sticka andra sidan om halsringningen 
lika.

INSTRUKTION

Storlek
XSXXL

Färdigt plagg storlek
omkrets 96(104)112(122)132(142) cm
plaggets längd 67(69)71(73)75(77) cm
ärmens innerlängd 49(50)51(52)53(54) cm

Garnåtgång
Pure Sock 700(750)800(850)900(950) g

Tillbehör
Stickor nr 3½–4 och 4–4½ eller enligt 
handlag samt rundsticka (40 cm) nr 3½–4.



Ärmar
Lägg upp 60(60)62(64)66(70) m på de tunnare stick
orna. Mitten har markerats med pil i nederkanten av 
diagrammet, räkna där ifrån var resårstickningen ska 
börjas. Upprepa varv 1–2 i diagrammet tills resåren 
mäter 6 cm.
Byt till de grövre stickorna, sticka flätstickning genom 
att upprepa varv 3–12 i diagrammet och öka samti
digt i båda sidorna först på vart 8:e(6:e)6:e(6:e)6:e(6:e) 
varv 3(17)16(13)16(18) x1 m och sedan ännu på 
vart 6:e(4:e)4:e(4:e)4:e(4:e) varv 13(1)3(8)4(2)x1 m = 
92(96)100(106)106(110) m. Sticka flätstickning även på 
de ökade m.
När arbetet mäter 49(50)51(52)53(54) cm maska av i 
båda sidorna på vartannat varv 6(6)6(7)7(7)x2 m.  
Maska sedan av de resterande m.
Sticka den andra ärmen lika.

Montering
Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avig
sidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.
Sy axelsömmarna.
Sy fast ärmarna i ärmhålen (se passmarkeringar med 
rött i mönstret).
Sy sidosömmarna och ärmsömmarna.

Krage
Flytta m vid halsringningen till rundstickan och plocka  
dessutom upp m runt halsringningen så att det finns 
totalt 104(104)104(108)108(108) m i arbetet. Sticka 
resårstickning runt tills resåren mäter 9 cm och maska 
av med resårstickning. Vik kragen dubbelt och sy fast 
på avigsidan.

Diagram

Mönsterraporten på 
12 m upprepas

Ärmens mitt

= Rm, sticka am på vigsidan

= Am, sticka rm på avigsidan

=  Lyft 1 m på hjälpsticka framför arbetet, 
sticka 1 rm och rm på hjälpstickan

=  Lyft 3 m på hjälpsticka framför arbetet, 
sticka 3 rm och 3 rm på hjälpstickan.


