EK3 – Lös damtröja i Mayflower Easy Knit.
Storlek:
Övervidd cm:
Längd ca. cm:
Färg 06, nystan:
Stickor:
Rundstickor:
Kvalité:
Stickfasthet:
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Mayflower Easy Knit. 53 % Ull, 47 % Akryl, 80 m pr. 100 gram.
7½ m och 14 v med slätstickning på st. nr. 10 = 10 x 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.
Slätstickning: Rät på rätsidan, avig på avigsidan / Rät på alla varv.
Slät avig: Avig på rätsidan, rät på avigsidan / Avig på alla varv.
Rygg och framstycke stickas samlat upp till ärmarna.
Lägg upp 82(86)90(94)98(102) m med rundstickor nr. 10 och sticka runt i slät avig. När där är
stickat 8 cm = 12 varv, stickas vidare med slät. Fortsätt rakt upp, till arb. mäter 49(50)51(52)53(54)
cm. Dela det nu vid varvets början och efter 41(43)45(47)49(51) m till rygg och framstycke.
Rygg.
Sticka rakt i slät över de 41(43)45(47)49(51)
m, till armhålan mäter 9(10)11(12)13(14) cm.
Härifrån stickas resten med slät avig. När
armhålan mäter 19(20)21(22)23(240) cm,
sättas de mittersta 11(11)13(13)15(15) m på
en maskhåller till halsringning och var sida
stickas färdig för sig. Maska av på halssiden
på det 2. v för ytterligare 1 x 2 m. När
armhålan mäter 21(22)23(24)25(26) cm,
sättas de resterande 13(14)14(15)15(16) m på
en maskhåller till axel. Sticka den andra sida
motsatt.
Framstycke.
Stickas likadant som ryggen, blott med
djupare halsringning: När armhålan mäter
16(17)18(19)20(21) cm, sättas de mittersta
7(7)9(9)11(11) m på en maskhåller till
halsringning och var sida stickas färdig för
sig. Maska av på halssiden på vart 2. v för
ytterligare 1 x 2 m och 2 x 1 m. När armhålan
har samma höjd som på ryggen, stickas de 13
(14)14(15)15(16) axelmaskor ihop med de
motsvarande maskor på ryggen: Placera
stickorna med axelmaskorna samman rät mot
rät och sticka den ihop rät med 1 m från var
sticka. Avmaska samtidigt maskorna. Sticka
den andra sida motsatt.

Ärmar.
Lägg upp 22(22)24(24)26(26) m och sticka 8
cm = 12 v i slät avig, medan där redan på det
10. v ökas 1 m i var sida. Fortsätt sedan med
slät och upprepa ökningarna på var sida på
vart 10. v 6 gångar totalt =
34(34)36(36)38(38) m. När ärmen mäter 50
(50)51(51)52(52) cm, avmaskas alla m löst
av. Sticka det andra ärm likadant.

Montering.
Halskant: Med rundstickan stickas upp längs
framstyckets halsringning 7 m + de väntande
7(7)9(9)11(11) m + 7 m längs ryggens
halsringning stickas upp 3 m + de väntande
11(11)13(13)15(15) m + 3 m = 38(38)42
(42)46(46) m. Sticka 3 varv runt med avig
och avmaska med avig på det 4. Varv. Sy
ärmen samman och sy i dem.
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