
 
 

Stickad bröstprotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Beskrivning framsida Maskantal 
Lägg upp 3m, om så önskas sticka 4v i-cord för bröstvårta. 3m 
Öka 1 m i varje m 6m 
Fördela m på 3 stickor 6m/2m per sticka 
Varv 1 Per sticka: Öka 1m i varannan m 9m/3m per sticka 
Varv 2 Per sticka: Sticka fram till sista m öka 1 m 12m/4m per sticka 
A kupa Upprepa V2: 24 ggr alternativt (18ggr)  

eller antal ökningar som krävs för ett mått på 13cm i 
diameter 

28m/per sticka 84 totalt 
(22m) per sticka (66 totalt) 

B kupa Upprepa V2: 26 ggr alternativt (20ggr) 
eller antal ökningar som krävs för ett mått på 14 cm i 
diameter 

30m/per sticka 90 totalt 
(24m) per sticka (72 totalt) 

C kupa Upprepa V2: 30 ggr alternativt (24ggr) 
eller antal ökningar som krävs för ett mått på 15,5 
cm i diameter 

34/per sticka 102 totalt 
(28m) per sticka (84 totalt) 

D kupa Upprepa V2: 32 ggr alternativt (26ggr) 
eller antal ökningar som krävs för ett mått på 17 cm i 
diameter 

36/per sticka 108 totalt 
(30m) per sticka (90 totalt) 

E kupa Upprepa V2: 34 ggr alternativt (28ggr) 
eller antal ökningar som krävs för ett mått på 18 cm i 
diameter 

38/per sticka 114 totalt 
(32m) per sticka (96 totalt) 

Sticka 2 v avigt för att definiera en kant, innan baksidan stickas 
Beskrivning baksida 

Varv 1 Per sticka: Sticka fram tills 2m återstår, sticka ihop dessa 2m räta 
Varv 2 Per sticka: Sticka ihop de 2 första m genom SSK och 2 sista m räta tillsammans 
Upprepa varv 1 & 2 tills 12 m återstår, 4m på vardera stickan.  
Klipp av garnet tillräckligt långt för att dra igenom de 12 återstående maskorna.  
Lämna öppet för att fylla med vadd. Sy ihop. 
Besök knittedknockers.org för instruktionsvideos och tips på engelska. 

 

Öka, Ökningarna sker genom att sticka 1 maska i främre och en i bakre maskbågen. 
V=Varv 
m=Maska 
SSK, slip, slip, knit- lyft, lyft, sticka. Vänsterlutande minskning= 
Lyft 1m som om den skulle stickas rät från vänster till höger sticka, d.v.s. från framsidan av stickningen, sticka 
inte maskan. Lyft ytterligare 1m på samma vis. 
Det finns nu vridna ostickade m på höger sticka. Kör in vänsterstickan från vänster till höger i de lyfta m som ska 
sitta kvar på högerstickan. Vänsterstickan ska ligga framför högerstickan, d.v.s. närmast dig.  
Fånga upp garnet med högerstickan och dra det genom båda m. Nu har du en vänsterlutande minskning. 

Originalmönster www.knittedknockers.org 
Översättning efter tillstånd av Barbara Demorest av 
 www.zgarn.se 

Strumpstickor 3,5mm US size 4 Alternativt 3,75m US Size 5 
Används stickor 3,75mm följ upprepningar inom parantes ( )  
Garn: Använd mjuk tvättbart merceriserad bomullsgarn, t.ex. 
Cascade Ultra Pima Stickfasthet 22-24m=10cm stickor 3,5-3,75mm 
Drops Muscat 21m=10cm stickor 4mm 
Lang Yarn Quattro Stickfasthet 24m/10cm stickor 3-4mm 


