1715 - Blå tröja i Mayflower Cosmo.
Str.:
Bröstvidd cm:
Längd cm:
F. 379, Petroleumsblå, nystan:
Rundstickor (40 cm och 80 cm):
Strumpstickor:
Kvalitet:
Stickfasthet:

S
100
62
15

(M)
(110)
(64)
(16)

L
120
66
16

(XL)
(130)
(68)
(17)

XXL
140
70
18

(XXXL)
(150)
(72)
(19)

7
7
Mayflower Cosmo. 100 % Ull Superwash, 62 m pr. 50 gram.
Vågrät: 12 masker = 10 cm. Lodrät: 18 varv = 10 cm.

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 er stickat på rundstickor, ärmarna på strumpstickor; och där er stickat med raglan, så där blir bara lite
monteringsarbete.
Ved garnskift splitsas garnet samman: tvinna ca. 10 cm på den ”gamla” garnändan och ca. 10 cm på den
nya garnändan upp. Tag halvdelen på den ”gamla” garnändan och halvdelen på den nye garnända och
tvinna samman och sticka vidare. De lösa änder klippes av.
Framgångssätt.
Rygg/framstycke.
1: Lägg upp 124(136)148(160)172(184) maskor
på 80 cm rundstickor nr. 7 och där stickas 6 cm
resår 1 rät, 1 avig. Gäller alla storlekar.
2: Sticka slätstickning till där är 43 cm totalt.
Gäller alla storlekar.
3: Dela arbetet i 2 lika stora delar och maska av 3
maskor från framstycke och 3 maskor från rygg till
armhål. Gäller alla storlekar. Låt arbetet vila.
Ärmen.
1: Lägg upp 22(24)26(28)30(32) maskor på
strumpstickor nr. 7 och sticka 6 cm resår, 1 rät,
1 avig.
2: Sticka vidare i slätstickning och öka i var annan
maska; sedan ökas 1 maska i början och slutet på
vart 6. Varv till 58(62)66(70) 74(78) maskor.
3: Sticka till ärmen mäter 51(52)53(54)55(56) cm
eller önskat längd och maska av till armhål som
på framstycke/rygg.
4: Låt arbetet vila och sticka et ärm till.

Samling till raglan.
1: Börja med framstycket, et ärm, ryggen och det
sista ärm.
2: På vart annat varv tages in till raglan så här:
sticka tills där är 3 maskor kvar på framstycket,
sticka 2 räta maskor vriden ihop, sticka 2 avigmaskor (1 från framstycket och 1 från ärmen),
sticka 2 masker räta ihop. Det samma göras sist
på ärmen först på ryggen osv. ut varvet.
Gäller alla storlekar.
3: Sticka tills där är gjort 14(16)18(20)22(24)
raglanintagningar. Byta till 40 cm rundstickor och
fortsätt i resår, 1 rät, 1 avig.
4: Fortsätt intagningarna i resåren 5 gångar till
och maska av i resår. Gäller alla storlekar.
Montering.
1: Sy ihop under armen, Fästa trådar.
2: Lägg i vatten och drag den i fason.
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