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MONTERING OCH HALSKANT
Arbetet bör inte pressas. Sy axelsömmarna. Plocka med
rundsticka 2,5 mm upp med kontrastfärgen runt halsen
enl. följande: Börja på höger axel, 6 m över den lilla
sneda kanten, 35 (37) 39 (43) 45 m i nacken, 6 m upp till
axelsömmen, 25 m längs den sneda kanten, 17 (19) 21
(25) 27 m mitt fram, 25 m upp till axelsömmen = 114
(118) 122 (130) 134 m. Sticka 2 aviga v och minska på
sista v 2 m = 112 (116) 120 (128) 132 m. Byt till rundsticka
3 mm och sticka 1 rätt v, 5 v resår 2 r, 2 a. Maska av i
resår.
Sy på ärmarna över de lodräta av ärmhålet. De översta
5 (5½) 6 (7) 8 cm ( från markören och upp) av ärmen
sys till över de avmaskade 13 (15) 17 (19) 21 m i
ärmhålet. Sy sid och ärmsömmarna. Lägg evt tröjan
mellan fuktiga dukar.

FRAMSTYCKE
Stickas som bakstycket till arb mäter 13 (14) 15 (16) 17
cm från märktråden. Maska av de mittersta 16 (18) 20
(24) 26 m och sticka var sida klar för sig. Maska av mot
halsen med 2, 2 m och 8 x 1 m = 29 (31) 34 (35) 38 m
kvar. När ärmhålet har samma höjd som på bakstycket
maskas av för axel som på detta. Sticka andra sidan
lika men spegelvänt.
¾-LÅNGA ÄRMAR
Lägg på stickor 3,5 mm och med kontrastfg upp 72
(74) 76 (80) 84 m. Byt till stickor 3 mm och sticka 1 avigt v
och 6 v resår enl. följande: 1 (0) 1 (1) 1 r, *2 r, 2 a*
upprepa * - * och sluta med 3 (2) 3 (3) 23 r. Byt till
stickor 3,5 mm och sticka efter diagrammet och börja
vid pilen för ärmar. På 3-e v ökas 1 m i varje sida
innanför 1 m. Detta upprepas på vart 6-e (6-e) 4-e (4-e)
4-e varv ytterigare 5 (1) 20 (19) 18 ggr. Därefter på
vart 4-e (4-e) 0-e (2-e) 2-e varv totalt 12 (18) 0 (2) 4 ggr
= 108 (114) 118 (124) 130 m. OBS: de nya maskorna
stickas med i mönstret. När arb mäter 30 cm, sätts en
markör i varje sida. Sticka härifrån 5 (5½) 6 (7) 8 cm rakt
upp. Maska därefter av 4 m i varje sida på de nästa 20

28 varv uppr

BAKSTYCKE
Lägg på stickor 3,5 mm och med kontrastfg upp 124
(134) 146 (156) 168 m. Byt till stickor 3 mm och sticka 1
avigt v ( = avigsidan av arb). Därefter stickas 10 v resår
där det på första v stickas enl. följande: 1 (0) 0 (1) 1 r, * 2
r, 2 a*, upprepa * - * och sluta med 3 (2) 2 (3) 3 r. Byt till
stickor 3,5 mm och sticka efter diagrammet och börja
vid pilen för sidsöm. När arb mäter 33 cm, avmaskas
13 (15) 17 (19) 21 m i början av de nästa 2 varven =
ärmhål = 98 (104) 112 (118) 126 m kvar. Sätt en
märktråd mitt på arb. Sticka därefter 21 (22) 23 (24) 25
cm rakt upp. Maska av de mittersta 34 (36) 38 (42) 44 m
för halsen och sticka var sida klar för sig. Maska av mot
halsen med 2, 1 m. Samtidigt maskas av för axel med
9, 10, 10 (10, 10, 11) 11, 11, 12 (11, 12, 12) 12, 13, 13 m.
Sticka andra sidan lika men spegelvänd.

16 m upprepas
Slätstickning
Omvänd slätstickning
Bottenfg
Kontrastfg

Sidsöm

OBS
Sticka första och sista maskan rät alla var så bildas en
rak fast kant.
Om det i beskrivningen endast finns ett tal, gäller det för
alla str.

v. Maska av de sista 28 (34) 38 (44) 50 m. Sticka andra
ärmen på samma sätt.

Ärm

MATERIAL: Arezzo lin (37% bomull, 34% bambo, 29% lin).
STORLEK: S (M) L (XL) XXL
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 92 (100) 108 (116) 124 cm.
HEL LÄNGD: Ca. 54 (55) 56 (57) 58 cm.
GARNÅTGÅNG:
Bottenfg.: 7 (8) 8 (9) 10 n fg 301.
Kontrastfg.: 2 (3) 3 (3) 3 n fg 370.
STICKOR:Jumperstickor 3 och 3,5 mm, Rundstickor 2,5
och 3 mm(40 cm).
MASKTÄTHET: 24 m rutmönster = 3 rutor (lätt sträckt) =
ca. 9 cm, och 32 varv på höjden = ca. 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

