1717 - Damtröja med ränder i Mayflower Cotton 2.
Str.:
Bröstvidd cm:
Längd ca. cm:
F. 22, Vit, nystan:
F. 31, Bordeaux, nystan:
Stickor:
Kvalitet:
Tillbehör:
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Rundstickor nr. 3 och 3½, 80 cm, stickor nr. 3 och 3½. Virknål nr. 3.
Mayflower Nr. 2

För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det
professionella verktyget för stickning och virkning.
Rand: * 10 v vit, 2 v bordeaux, 2 v vit, 2 v bordeaux, upprepa från *
Bål.
Lägg upp 212(220)228(236)248(256) m med vitt
på rundstickor nr. 3 och sticka 10 varv resår
(växelvis 1 rät och 1 avig). Byta sedan till
rundstickor nr. 3½ och fortsätt i slät och ränder
(de 10 vita varv i resåren räknas också in i
ränderna). När arb. mäter 44(45)46(47)48(49) cm,
delas arb. vid varvets början och efter
106(110)114(118)124 (128) m till rygg och
framstycke.
Rygg.
Lägg upp 22 m i var sida till ärm ansatser =
150(154)158(162)168(172) m. Fortsätt över alla m
med ränder som förut. När ärm kanten 17(18)19
(20)21(22) cm, avmaskas skulderna från sidorna
på vart 2. v med 2 x 10 m och 3 x 11 m (1 x 10 m
och 4 x 11 m) 5 x 11 m (4 x 11 m och 1 x 12 m) 2
x 11 m och 3 x 12 m (1 x 11 m och 4 x 12 m).
Samtidig med den 2. skulder avmaskning, maskas
de mittersta 38(40)42(44)46(48) m till halsringning
och var sida stickas färdig för sig. Luk i halssiden
på vart 2. v för ytterligare 1 x 2 m och 1 x 1 m.
Sticka den andra sida motsatt.
Framstycke.
Sticka likadant som ryggen, blot med V-hals: När
ärm kanten mäter 4(5)6(7)8(9) cm, delas arb. på
mitten till V-hals = 75(77)79(81)84(86) m på varje
hälft.
Vänster framstyckehälft: Tag in ved att sticka
fram till de sista 4 m, sticka 2 räta ihop och sticka
de 2 sista m räta. På alla avigsida tages de 2
första m avig med garnet på avigsidan av arb.
Upprepa dessa intagningar på vart 2. p ytterligare
21(22)23(24)25(26) gångar. Maska av skulderen
på höger sida i samme höjd och på samme sätt
som på ryggen.

Höger framstyckehälft: På rätsidan stickas de
första 2 m rät och sedan tages in ved att sticka de
2 nästa m räta överdraget ihop (= lyfta 1 m av
som skulle den stickas rät, sticka nästa m rät och
dra den lyfta m över). På alla avigsidavarv lyftas
de 2 sista m i halsen av som skulle de stickas avig
med garnet på avigsidan av arb. Maska av
skulderen på vänster sida i samma höjd och på
samma sätt som på ryggen.
Ärmar.
Börja med att sticka kanten nedan: Lägg upp 25
m med vitt på st. nr. 3½ och sticka slät i ränder,
medan där börjas med 8(10)12(14)16(18) v vit. På
alla avigsidavarv lyftas den mittersta = den 13. m,
av som skulle den stickas avig med garnet på
avigsidan av arb. = vikningskant. Repetera
ränderna 5 gångar totalt och sluta med ännu
8(10)12(14)16(18) v med vitt = totalt 86(90)94
(98)102(106) v. Arb. mäter nu 28½(30)31(32½)34
(35) cm. Maska av. Med st. nr. 3½ och vitt stickas
nu 65(67)69(73)75(79) m upp längs den ene sida
på ärm kanten = 3 m för vart 4. varv. Fortsätt med
slät och ränder, medan där ökas 1 m i var sida på
vart 6. v 5 gångar = 75(77)79(83)85(89) m. När
där är stickat 6 varv efter den sista uttagning,
maska alla m löst av. Sticka det andra ärm
likadant.
Montering.
Sy skulder sömmen. Med vitt virkas en rad
kräftgång längs ryggens halsringning, medan arb.
samtidig stramas lite till. Lägg upp ärmarna nedan
i vikningskanten och sy fast beläggningen på
insidan med elastiska stygn. Sy i ärmarna och sy
ärm sömmen. Pressa arb. lät med ånga.
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