Beskrivning nr: 1905
Sofia / Tröja med hålmönster
Design Marianne Nyland Andersen
MATERIAL: Arezzo lin (29% lin, 37% bomull, 34%
bamboo).
STORLEK: S (M) L (XL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 100 (104) 108
(112) cm.
HEL LÄNGD: Ca. 50 (52) 54 (56) cm.
GARNÅTGÅNG: 9 (9)10 (10) n fg 300 el 1632.
STICKOR: Jumperstickor 3 mm , strumpstickor
3 mm och rundsticka 3 mm(40 och 60 cm)
VIRKNÅL: Nr. 3.
MASKTÄTHET: 26 m och 36 varv slätstickning
på stickor 3 mm = 10 x 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till
grövre eller tunnare stickor.

MODELLEN: Hålvarv och kanter virkas på till
sist.
BAKSTYCKE
Lägg upp 131 (135) 139 (143) m på stickor 3
mm. Sticka slätstickning rakt upp till arb mäter
19 (21) 21 (23) cm. Maska av 3 m för ärmhål i
varje sida. Därefter minskas 1 m i varje sida
på vart 4-e v 5 (10) 4 (10) ggr, och på vart 6-e
v 13 (10) 15 (11) ggr enl följande: 5 r, 2 vridet r
tills, sticka till det återstår 7 m, 2 r tills, 5 r.
När alla intagningar är gjorda finns det 89
(89) 95 (95) m kvar och ärmhålet mäter 28
(28) 30 (30) cm. Maska av. Sätt en markör i
varje sida 8 m in, för axelsöm.
FRAMSTYCKE
Stickas som bakstycket.
ÄRMAR
Lägg upp 53 (53) 55 (55) m på stickor 3 mm.
Sticka slätstickning . Öka 1 m i varje sida på
vart 4-e varv 33 (35) 32 (34) ggr och på
vartannat varv 7 (5) 11 (9) ggr = 133 (133) 141
(141) m.
När ärmen mäter 41 (42) 43 (44) cm,
avmaskas för ärmkupa.
Maska av 13x 5 m och 1x 4 m (11x 4 m och 5x
5 m) 7x 4 m och 9x 5 m (17x 4 m och 1x 5 m) i
varje sida. Maska av de resterande 3 m.
Övre ärmkant: Virka med virknål 3 mm en
kant överst på ärmen. Sätt en markör i
mittmaskan.
Varv 1: Virka 1 v fm = 1 m i varje avmaskad
maska.

Varv 2: Vänd med 2 lm (= ersätter 1 st). Virka
1 st i nästa m * 1 lm, hoppa över 1 m och
virka 1 st *. Upprepa * - * fram till markören.
Virka 1 lm och 1 st i mittersta m, 1 lm och 1 st i
nästa m. Upprepa nu * - * och sluta med 1 st i
sista m.
Varv 3: Vänd med 2 lm. Virka 1 st i varje m
och vid lm virkas det ned i föregående varvs
st. Det virkas 3 st i den mittersta m.
Varv 4: Virkas som varv 2.
Varv 5: Virkas som varv 3. Klipp av garnet.
MONTERING OCH HALSKANT
Sy axelsömmarna i de yttersta 8 m upp till
markören. Sy i ärmarna och sy ärm- och
sidsömmarna.
Ärmkant nedtill: Sätt till garnet och virka runt
enl följande:
Varv 1: 1 fm i varje m och hoppa över ca var
4-e maska. Det ska vara ett jämt antal
maskor. Tag ihop med en sm.
Varv 2: 2 lm (= 1 st) * 1 lm, hoppa över 1 m, 1
st i nästa m *. Upprepa * - * varvet ut och tag
ihop med en sm.
Plocka nu upp 1 m i varje maska med
strumpstickor 3 mm och sticka 16 räta varv
runt. Maska av.
Kant på bålen: Virka varv 1 och 2 lika som på
ärmarna. Därefter ett varv st där varvet börjar
med 2 lm och tag till sist ihop med 1 sm. Virka
därefter 1 varv som varv 2 på ärmen. Plocka
därefter upp en maska i varje maska på
rundsticka 3 mm 60 cm. Sticka 16 räta varv
runt. Maska av.
Vik in bål- och ärmkanterna på hälften in mot
avigsidan. Sy till med små stygn.
Halskant: Virka med virknål 3 mm runt
halskanten. 1 varv fm, (1 m i varje m) av de
2 x 73 (73) 79 (79) och tag ihop med 1 sm.
Virka 1 varv som varv 2 på ärmkanten. Plocka
upp maskorna på rundsticka 3 mm 40 cm,
och sticka 9 räta varv. Vik in kanten på
hälften, mot avigsidan, och sy till med små
stygn.

