1732 – Tvär stickad, randig sweater i Mayflower Easy Care.
Str.:
Övervidd cm:
Längd ca. cm:
Fg. 36, vinröd, nystan:
Fg. 4, Ljusgrå, nystan:
Stickor:
Kvalitet:
Stickfasthet:

S
(M)
L
(XL)
103
(108)
112
(116)
67
(69)
71
(73)
4
(4)
5
(5)
5
(5)
5
(5)
Runstickor nr. 2½ och 3, 80 cm, stickor nr. 2½ och 3
Mayflower Easy Care
26 m och 35 p i slät på p nr. 3 = 10 x 10 cm

XXL
121
75
6
6

(XXXL)
(125)
(77)
(6)
(6)

For att uppnå det bäste resultatet, rekommenderar vi att där stickas på Knit Pro stickor, som är det
professionella verktyg till stickning och virkning.
Ränder: växelvis 4 m vinröd och 4 p ljusgrå i slät.
Rygg, stickas på tvärs.
Lägg upp 130(132)135(138)140(143) m med
vinröd och sticka slät och ränder. Höger sida på
arb. = kanten nedan. På slutet på var avigsidavarv
(kanten nedan) lyftas den 11. sista m avigt av
med garnet på baksida av arb. till beläggning. På
rätsidan stickas alla m räta. Sticka 8 v rakt upp.
Sedan ökas till armhål på vänster sida på arb.:
Öka 1 m (sticka 1 rät och den sista m vriden rät)
På vart 2. v. 8 gångar och sedan läggas upp
44(47)49(52)55(57) m = totalt 182(187)192
(198)203(208) m. Sticka 34(38)38(42)42(46) v
rakt upp till skulder = där är nu stickat totalt
15(16)16(17) 17(18) hele ränder efter
uppläggningen i sidsömmen. Placera ett märke
ved skulderens avslutning, sticka
60(60)64(64)68(68) v = 15(15)16 (16)17(17) hele
ränder rakt upp till halsringning, placera ett märke
till den andre skulders början och sticka
34(38)38(42)42(46) v rakt upp till skulder. Maska
nu av i vänster sida på arb. till armhål på vart 2. v
för 1 x 44(47)49(52)55(57) m och 8 x 1 m =
130(132)135(138)140(143) m. Sticka 8 v rakt upp
= där är nu stickat 15(16) 16(17)17(18) hele
ränder efter början på det andre armhål. Maska m
passande löst av.
Framstycke, stickas på tvärs.
Lägg upp och sticka som på ryggen fram till
halsringningen. Nu stickas V-hals ved att maska
av på vart 2. v för 15(15)16(16)17(17) x 3 m =
137(142) 144(150)152(157) m. omedelbart från
det följande rätsidavarv läggas upp 3 m till den
andre sida av V-halsen på vart 2. V 15(15)16(16)
17(17) gångar = 182(187)192(198)203(208) m.
Nu är den andre skulder nådd och resten av
framstycket stickas färdigt som på ryggen.
Ärm

Lägg upp 7(7)10(10)13(13) m och sticka slät och
ränder, idet där läggas upp 7 m på slutet av vart
2. v (vänstre sida) 12 gångar = 91(91)94(94)97
(97) m, sedan fortsättes rakt upp till ärm kant.
SAMTIDIG stickas armkulle på högre sida från det
9.v så här: lägg upp 1 m på vart 2. v 8 gångar,
lägg upp 2 m på vart 2. v 16 gångar och lägg upp
1 m 5 gångar = 136(136)139(139)142(142) m.
Sticka 12(12)16(16)20(20) v rakt upp och maska
därefter av på vart 2. v för 5 x 1 m, 16 x 2 m och 8
x 1 m. Sticka därefter 8 v rakt upp. SAMTIDIG,
när där är stickat 22(22)23(23)24(24) hela ränder
25(25)26(26) 27(27) cm rakt upp i ärm kanten på
vänstre sida, maskas av från vänstre sida på vart
2. v för 12 x 7 m. Maska av de resterande
7(7)10(10)13(13) m. Sticka det andre ärm
likadant.
Manschetter.
Med st. nr. 3 och vinröd. Börja med att lägga upp
1 m, sticka upp 66(66)69(69)72(72) m längs
ärmkanten (= 3 m för var 4 varv) och sluta med att
lägga upp 1 m = 68(68)71(71)74(74) m. Sticka 18
ränder = ca. 10 cm rakt upp och maska m löst av.
Vik manschetten ihop rät mot rät och sy ihop den
med bakstygn innanför kantmaskorne – passa på,
att ränderna snyggt mötas och motsatt (dvs.
vinröd rand mot ljusgrå och omvänt). Vända
manschetten mot rätsidan och sy fast kanten
längs ärm kanten på insidan. Sticka den andre
manschetten likadant.
Montering.
Sy skulder sömmen. Med ljusgrå, de korte
rundstickor nr. 2½ och från vänstre skulder stickas
upp 1 m längs V-halsen på var av de 3
avmaskade m och 1 m ved vändningen
15(15)16(16(17)17) gångar = totalt
60(60)64(64)68(68) m, sticka upp 1 m i botten på
V-halsen och 60(60)64(64)68(68) m upp på var 4

varv längs ryggens halskant = 45(45)48
(48)51(51) m = totalt 166(166)177(177)188(188)
m. Sticka runt i resår (växelvis 1 rät och 1 avig),
idet där på str. L och XL tages 1 m in över ryggen
(= 176 m) och samtidigt skal där placeras en
rätmaska mitt framme på V´et. Tag in här ved at
sticka 3 räta överdraget samman (= lyfta masken
innan mittmaskan och mittmaskan räta av, sticka
näste m rät och drag de 2 avlyfta m över).
Repetera denne intagning på vart 2. varv. Sticka

totalt 8 varv resår och maska därefter m av i
resår.
Sy i ärmen och sy sid- och ärm sömmen fram till
manschetten, som lämnas öppna. Vik kanten
nedan i vikningen och sy fast den på insidan med
elastiske stygn.
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