1583 - Randig tröja med halsduk i Mayflower Easy Care.
Storlek:
Bröstvidd cm:
Längd cm:
Färg. 053, Mellan koksgrå,
Färg. 050, Sand, nystan:
Färg. 089, Djup Grön, nystan:
Färg. 002, Ljusblå, nystan:
Färg. 027, Mörk vinröd,
Färg. 052, ljusgrå, nystan:
Stickor:
Rundstickor: 40 cm
Strumpstickor:
Kvalitet:
Stickfasthet:
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Mayflower Easy Care. 100 % Ren Ny Ull, 185 m pr. 50 gram.
Vågrätt: 28 maskor= 10 cm. Lodrätt: 36 varv = 10 cm.

För att uppnå bästa resultat, rekommenderar vi att ni stickar med Knit Pro stickor, som är
professionella arbetsredskap för stickning och virkning.
Det är en god ide att läsa igenom hela mönstret innan stickningen påbörjas, vi rekommenderar även att ni
stickar en provlapp som fuktas och sträckes i sin rätta form.
Randa i den här ordningen: Koks (053), beige (050), grön (089), ljusblå (002), röd (027), ljusgrå (052).
2: Öka i båda sidor på vart 6. varv till
Bakstycke.
102(106)110(114)118(122) maskor, starta på
1: Lägg upp 120(134)148(162)176(190) maskor
första rätvarvet efter kanten. Kom ihåg att randa
på st. nr. 3 i koks. Sticka 8 varv slätstickning
som på tröjan.
3: Efter 5 ränder maskas det av. Gäller alla
starta med ett avigt varv, sticka 1 varv rätt (avigan
mot rätsidan). Detta varv är för invik, sticka 8 varv
storlekar.
slätst och 1 varv avigt på rätsidan.
2: Sticka vidare i koks och slätstickning tills det är
Montering.
1: Sy axel- och ärmsömmarna.
38(38)42 (42)46(46) varv från invikningskanten.
3: Sticka samma antal varv på alla ränder,
2: Sy sidsömmen, de 4 första ränderna.
3: Sy i ärmarna i de 2 sista ränderna.
förutom den sista (ljusgrå) som stickas 34(34)
4: Sätt de 2 maskor från nålen fram på blusen på
38(38)42(42) varv, här maskas de mittersta 40
(45)50(55)60(65) maskorna av för hals och var
rundsticka nr. 3 och sticka upp
sida stickas färdigt för sig.
160(166)172(178)184(190) maskor runt halsen;
4: Maska av 1x2 maskor mot halsen (gäller alla
OBS! Det är lika många maskor i var sida av
storlekar). Maska av resterande m för axeln.
framstyckena.
5: Sticka 1 varv avigt, 8 varv rätt, på varje varv
Sticka andra sidan spegelvänt..
stickas 2 maskor ihop före och efter de 2 mittersta
Framstycke.
maskorna. På den ena sidan rätt ihop och på den
1: Stickas som bakstycket tills det är 4 ränder;
andra sidan vridet rätt ihop. Sticka 1 varv avigt,
avsluta med ljusblå. Gäller alla storlekar.
sticka 7 varv rätt, öka vartannat varv 1 maska före
2: Dela arbetet: Sätt de 2 mittersta maskorna på
och efter de 2 mittersta maskorna. Maska av löst.
6: Vik in och sy fast halskanten på avigsidan.
en nål och sticka var sida färdig för sig.
3: Sticka 1 maska vid halsen och sticka 2 maskor
7: Fäst trådarna. Lägg tröjan i vatten och sträck
ihop innanför denna, skiftesvis på vart 2. och vart
den i sin rätta form.
4. varv tills det är samma antal maskor som på
Halsduk.
bakstyckets axlar. På den ena sidan av halsen
stickas 2 r ihop och på den andra sidan vridet 2 r
2 nystan av varje färg.
1: Lägg upp 125 maskor på st nr. 3 och sticka ribb
ihop. Sticka tills framstycket har samma längd
som bakstycket. (kom ihåg ränderna).
(1 r, 1 a).
4: Sticka den andra sidan spegelvänt.
2: Sticka ränder som på tröjan till önskad längd
och maska av löst.
Ärmar.
1: Lägg upp 44(46)48(50)52(54) maskor på st nr.
3 i koksgrå och sticka som beskrivet på
bakstycket.

