1714 - Tröja med V-hals i Mayflower Cotton 1.
Str.:
Bröstvidd cm:
Längd cm:
F. 129, Orange, nystan:
Stickor:
Rundstickor (80 cm):
Kvalitet:
Stickfasthet:

S
100
64
11

(M)
(110)
(66)
(12)

L
120
68
13

(XL)
(130)
(70)
(14)

XXL
140
72
15

(XXXL)
(150)
(74)
(16)

3
3
Mayflower Cotton 1. 50 % Bomull, 50 % Hb Akryl, 175 m pr. 50 gram.
Vågrät: 24 masker = 10 cm. Lodrät: 32 varv = 10 cm, med mönster.

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som
är det professionella verktyget för stickning och virkning.
Det är en god ide att läsa igenom hela beskrivningen innan stickningen påbörjas, lika så är det en
god ide att göra ett stickprov som fuktas och drags i fason.
Tröjan är stickat fram och tillbaka med mönster; från armhålan stickas alla delar ihop i raglan och stickas
fram och tillbaka från V-hals.
Mönster.
1. varv: (rätsidan) 2 räta, 1 avig, *3 räta 1 avig*. Upprepa från * till * sluta med 2 räta.
2. varv: (avigsidan) *1 avig, 3 räta*. Upprepa från * till * sluta med 1 avig.
Dessa 2 varv repeteras.
Framstycke.
1: Lägg upp 128(140)152(164)176(188) maskor
på stickor nr. 3, sticka 5 cm resår (1 rät, 1 avig).
Gäller alla storlekar.
2: Fortsätt med mönster då där sist på 1. varv
läggas upp 1 maska, så att mönstret kommer att
stämma.
3: Sticka till hela arbetet mäter 41 cm. Maska av 4
maskor till armhål på var sida på avigsidan. Gäller
alla storlekar.
4: Låt arbetet vila.
Rygg.
Stickas som framstycket.
Ärmar.
1: Lägg upp på stickor nr. 3 48(52)56(64)68(72)
maskor.
2: Sticka 5 cm resår 1 rät, 1 avig, sticka härefter
mönster, där det sist på 1. varv läggas upp 1
maska, så att mönstret börjar och slutar med 1 rät
på rätsidan och 1 avig på avigsidan. Gäller alla
storlekar.
3: Sedan ökas 1 maska på var sida på vart 6.
varv. Ökningarna göras efter första rätmaska och
innan för sista rätmaska, så att där bliver en rak
kant till sömnad.
4: När där på S(M) er 105(109) maskor och ärmen mäter 48(50) cm, stickas rakt upp till önskat
ärm-längd. L(XL)XXL(XXXL) stickas ökningar på
vart 6. varv till 113(121)125(129) maskor och ärmen mäter 50(54)56(58) cm ökas där sedan på var
sida på vart annat varv till där är 133(141)145
(149) maskor. Sticka också här rakt upp till önskat
ärmlängd.

5: Maska av 4 maskor på var sida på avigsidan.
Låt arbetet vila.
6: Sticka ett ärm till likadant.
Samling till raglan.
1: Börja med att dela framstycket i två lika store
delar, med den mittersta maska i vila till v-hals.
2: Börja mitt på framstycket, sticka tills där kvarstår 3 maskor, sticka 2 räta vriden ihop, 2 räta
(1 maska från blusen och 1 maska från ärmen),
sticka 2 räta ihop. Det samma göras, först på
ryggen osv. (OBS! Att mönstret är likadan på
båda sidor av raglan och v-hals annars regleras
det på första varv.
3: Raglanintagningar göras på vart annat varv
(rätsidan) och intagningarna till v-hals på vart 4.
varv. Vid v-hals stickas 1. maska rät, sticka 2
maskor ihop, sticka tills där kvarstår 3 maskor,
sticka 2 maskor räta vriden ihop, 1 rät, vända och
sticka tillbaka. (Rätmaskan vid v-hals stickas avig
på avigsidan, så att där bliver en rak kant att
plocka upp maskor på).
4: Fortsätt med att sticka så här till alla maskarna
på framstycket är använda.
Låt arbetet vila.
Montering.
1: Sy ärm och sidsömmar.
2: Sticka lika många maskor upp på var sida från
halsen och till mittmaskan.
3: Sticka ett varv rät, där maskantalet regleras till
ca. 192(200)208(216)223(232) maskor.
4: Sticka 3 cm resår, 1 rät, 1 avig, där det på vart
annat varv stickas 2 räta vriden ihop före
mittmaskan och 2 räta ihop efter mittmaskan.

OBS! Där skal vara rät på båda sidor av
mittmaskan, eller avig.
5: Fortsätt med resår, men öka nu på var sida av
mittmaskan på vart annat varv till samme antal
maskor som vid start. Resårens intagningar och
ökningar gäller alla storlekar.

6: Maska löst av.
7: Vik och sy resårkanten om mot avigsidan.
8: Fästa trådar. Lägg tröjan i vatten och drag den i
fason.
IA

