1581 - Tröja med fickor och v-ringning i Mayflower Easy Care Big.
Strl:
Bystvidd cm:
Längd cm:
Fg. 184, Senapsgrön, n:
Stickor:
Rundsticka (80 cm):
Tillbehör:
Kvalitét:
Stickfasthet:

S
(M)
L
(XL)
XXL
(XXXL)
90
(100)
110
(120)
130
(140)
60
(62)
64
(66)
68
(70)
11
(11)
12
(12)
13
(13)
5
5
4 knappar.
Mayflower Easy Care Big. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram.
Vågrätt: 18 maskor = 10 cm. Lodrätt: 26 varv = 10 cm. I slätstickning.

För att uppnå det bästa resultatet, föreslår vi att det stickas på Knit Pro stickor, som
är det professionella arbetsredskapen för stickning och virkning.
Det är en god idé att läsa igenom hela mönstret innan arbetet påbörjas, likaså är det en god idé att göra ett
stickprov, som blöts och läggs att torka i dess rätta mått.
Detta mönster ”fyller” mer än slätstickning.
Mönster:
1. varv: rätsidan. 1 rät kantmaska * 1 omslag 2 räta, lyft omslaget över de 2 räta maskorna*.
Fortsätt från * till * varvet ut. Avsluta med 1 rät kantmaska.
2. varv: Alla maskor stickas aviga.
Dessa 2 varv utgör mönstret.
Tillvägagångssätt.
Bakstycke.
1: Lägg upp 80(88)96(104)112(120) maskor på st
nr. 5 och sticka 6 var räta. Gäller alla storlekar
2: Sticka 60(62)64(66)68(70) varv mönster.
(30,31,32,33,34,35 mönster).
3: Avmaska 4 maskor i var sida och låt arbetet
vila. Gäller alla storlekar.
Framstycke.
1: Lägg upp 40(44)48(52)56(60) maskor på st nr.
5.
2: Sticka som bakstycket, men efter 42 varv
mönster (21 mönster) stickas 2 maskor
tillsammans vid framstyckets framkant på vart 4:e
varv till v-ringning. Gäller alla storlekar.
3: När framstycket har samma längd som
bakstycket avmaskas 4 maskor i sidan motsatt
framkanten och maskorna sätts att vila. Gäller alla
storlekar.
4: Sticka ett framstycke till, men spegelvänt.
Ärmar.
1: Lägg upp 28(30)32(34)36(38) maskor på st nr.
5 och sticka 6 varv räta. Gäller alla storlekar.
2: Fortsätt i mönster samtidigt som det ökas 1
maska i var sida på vart 6:e varv. Maskorna
stickas med i mönster efterhand.
3: Öka till 58(60)62(64)66(68) maskor och sticka
94(96)98(100)102(104) varv (47,48,49,50.51,52
mönster), eller önskad längd.
4: Avmaska 4 maskor i var sida och låt de
resterande maskorna vila. Gäller alla storlekar.
5: Sticka en ärm till.
Samla delarna på rundstickan.
1: Börja med framkanten på ett framstycke, en
ärm, bakstycket, en ärm och det sista framstycket;
de 2 sista maskorna från framstycket, de 2 första
maskorna från ärmen, de 2 sista maskorna från

samma ärm, de 2 första maskorna från
bakstycket, de 2 sista maskorna från bakstycket,
de 2 första maskorna från nästa ärm och till sist
de 2 sista maskorna från ärmen och de 2 första
maskorna från sista framstycket stickas aviga på
rätsidan och räta på avigsidan.
2: På var sida av dessa 4 maskor minskas för
raglan på varje rätvarv. Före avigmaskorna
stickas 2 maskor vridet rätt tillsammans och efter
de 4 avigmaskorna stickas 2 maskor rätt
tillsammans.
3: Fortsätt raglanintagningarna till alla
framstyckets maskor samt de 4 aviga maskorna
mellan framstycke och ärm är slut. KOM IHÅG
intagningar vid framkanterna. Avmaska de
resterande maskorna.
Fickor.
1: Lägg upp 28 maskor på st nr. 5 och sticka 6
varv räta. Gäller alla storlekar.
2: Sticka 26 varv mönster (13 mönster). Gäller
alla storlekar.
3: Avmaska löst.
4: Sticka en ficka till.
Montering.
1: Sy sid- och ärmsömmarna samt sy ihop under
ärmarna.
2: Sticka upp 180(180)190)190200(200) maskor
vid framkanterna och runt i nacken. Var OBS. på
att det skall vara lika många maskor på
framkanterna.
3: Sticka 1 rätrille (2 varv räta). Gör 4 knapphål i
höger framkant. Börja efter 2 maskor från
nedersta kanten och avmaska 2 maskor. Sticka 8
maskor mellan varje knapphål. På nästa varv
läggs det upp 2 maskor över ”hålet” och det
stickas räta tills det är 6 varv räta. Avmaska löst.
4: Sy fast fickorna på 2:a mönstret från
framkanten och 9 mönster från rätkanten.

5: Blöt tröjan och lägg den att torka i dess rätta
mått.

