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TRÖJA
Storlek:

36/38

(40/42)

Bröstvidd:
Hel längd:

86
54

92 cm
55 cm

Garn:
Garnåtgång:

Elvira by Permin
7 (7) nyst. natur fg 02

Stickor:

Jumperst. 3½ mm

Masktäthet:

22 maskor och 28 varv slätstickning = 10 x 10 cm med st. 3½.
Det är viktigt att hålla masktätheten för att uppnå det riktiga resultatet.

Förkortningar
m = maska
v = varv
rm = rätmaska
am = avigmaska
kantm = första och sista m stickas rät på alla v.
Vänster framstycke
Lägg upp 37 (41) m, börja och sluta v med 1 kantm och sticka 4 cm resår, 1 rm, 1 am. Sista v är ett v från avigsidan.
Sticka nu slätstickning på de första 26 (30) m och fortsätt sticka resår på de sista 11 m i vänster sida på arbetet till
kant. Öka 1 m innanför de 11 m vid kanten växelvis på vartannat och vart 4:e v 11 (12) gånger. De nya m stickas i
slätstickning. Samtidig minskas i höger sida på arbetet 1 m på vart 8:e v 4 gånger. Därefter ökas i samma sida 1 m på
vat 8:e v 4 gånger (midjemarkering). När arbetet mäter 31 cm minskas för V-ringning i vänster sida på arbetet 1 m på
vart 4:e v 16 (17) gånger. Detta görs genom att sticka de 2 sista m innan kanten räta tillsammans. När arbetet mäter 34
cm avmaskas för ärmhålet i höger sida på arbetet. Maska av på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 2 gånger och minska
därefter 1 m 1(3) gånger. När arbetet mäter 54 (55) cm avmaskas de resterende 24 (26) m för axeln.
Höger framstycke
Stickas som vänster men spegelvänt. Minskningarna för V-ringningen stickas: Lyft 1 m rät, 1 rm, drag den lyfta m över.
Bakstycke
Lägg upp 94 (100) m, börja och sluta med 1 kantm och sticka 4 cm resår som på framstyckena. Fortsätt sticka
slätstickning och minska och öka vid midjan i var sida som på framstyckena. Maska av för ärmhålen i var sida på
samma sätt som på framstyckena.
När arbetet mäter 54 (55) cm avmaskas alla m.
Ärm
Lägg upp 47 (49), börja och sluta med 1 kantm och sticka 4 cm resår som på framstyckena. Fortsätt sticka slätstickning
och öka 1 m i var sida på växelvis vart 8:e och vart 10:e v 12 gånger. När arbetet mäter 44 cm avmaskas för ärmkupan i
var sida på arbetet så här: Maska på vartannat v med 3 m 1 gång, 2 m 4 gånger, minska därefter 1 m 13 gånger, maska
v 3 m 2 gånger. Maska därefter av de resterande 11 (13) m. Arbetet mäter nu 58 cm. Sticka en likadan ärm till.
Montering
Spänn ut alla delarna efter de angivna måtten, fukta och låt dom torka liggande.
Sy ärm- och sidsömmarna. Sy i ärmarna.

