1718 - Boxy tröja i Mayflower Easy Care Cotton Merino.
Str.:
Övervidd cm:
Längd ca. cm:
F. 2, Sand melerad, nystan:
Stickor:
Kvalitet:
Stickfasthet:
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Rundstickor och strumpstickor nr. 3 och 3½.
Mayflower Easy Care Cotton Merino. 50 % Bomull, 50 % Ull.
22 m och 32 v i slät på p nr. 3½ = 10 x 10 cm.
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För att uppnå det bästa resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det
professionella verktyget för stickning och virkning.
Rygg och framstycke stickas samlat på rundstickor upp till armhålan. Lägg upp 256(264)276(284)
292(300) m på rundstickor nr. 3 och sticka runt i slät. När där är stickat 10 varv, stickas 10 varv med resår
(växelvis 1 rät och 1 avig). Fortsätt med slät på rundstickor nr. 3½. När arb. mäter 40 cm, maskas av på det
följande varv till armhål: Maska av 10 m från början på varvet, sticka 108(112)118(122)126(130) m, avmaska
nästa 20 m, sticka 108(112)118(122)126(130) m och avmaska de sista 10 m. Lägg undan arb.
Ärmar.
Lägg upp 52(54)56(58)60(62) m på strumpstickor
nr. 3 och sticka 10 varv slät och 10 varv resår
(växelvis 1 rät och 1 avig). Fortsätt sedan i slät på
strumpstickor nr. 3½, då där ökas 1 m i var sida i
början på varvet på vart 6. varv 14 gångar totalt
och på vart 4. varv 14 gångar = 108(110)112(114)
116(118) m. När ärmen mäter 44(44)45(45)46(46)
cm, avmaskas 10 m i början på varvet, sticka
88(90)92(94(96(98) m och avmaska de sista 10
m. Lägg undan arb. och sticka det andra ärm
likadant.
Raglan ok.
Tag delarna på rundstickor nr. 3½: 88(90)92
(94)96 (98) m på det ena ärm, 108(112)118(122)
126(130) m på framstycket, 88(90)92(94(96(98)
på det andra ärm och 108(112)118(122)126(130)
m på ryggen = totalt 392(404)420(432)444(456)
m. Placera ett märke mellan delarna för att
markera raglansömmen. Det är en god ide att
märket mellan ryggen och det vänster är har en
annan färg = början på varvet. Sticka runt med
slät, medan där tages in till raglan så här: Från
början på varvet stickas * 1 rät, 2 räta ihop, sticka
fram till 3 m innan den nästa markering, sticka 2
räta överdragna ihop (= lyfta 1 m av som skulle
den stickas rät, sticka nästa m rät och drag den
lyfta m over), sticka 1 rät, flytta markeringen över
på höger stickor, upprepa från * = 8 m in på
varvet. Repetera dessa intagningar på vart 2. omg
i alt 31(32)33 (34)35(36) gångar = 144(148)156
(160)164(168) m. Bryt garnet och flytta maskorna
på vänster framstycke över på höger varv. Sätt

garnet till vid början på höger ärm och sticka
härifrån fram och tillbaka i slät. Avmaska i början
på ärmen för 3 m, sticka rätsidavarvet (med
raglanintagningar som före mellan höger ärm och
ryggen samt ryggen och vänster ärm). Sticka fram
till slutet på vänster ärm (där skal inte stickas
raglanintagning efter märket i slutet på vänster
ärm). Vänd arb. och avmaska de första 3 m på
vänster ärm, sticka avigt ut varvet. Fortsätt på
detta vis med att avmaska 3 m på vart 2. Varv
över ärmarna och fortsätt samtidig raglanintagningarna på rätsidan som beskrivit. När där
er avmaskat totalt 6 x 3 m på var ärm, är där
84(88)96(100)104(108) m tillbaka på stickor.
Rullkrage: Skift till rundstickor nr. 3 och sticka upp
126(130)134(138)142(146) m längs
halsringningen och toppen på ärmarna, idet
kantmaskorna mellan delarna samtidig avmaskas.
Sticka 10 varv resår och sedan 10 varv slät till
rullkant. Maska maskorna passande löst av.
Montering.
Sy ärm sömmarna och sy raglansömmarna.
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