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Häfte: 188

Minna /Design Lærke Bagger

MATERIAL: Blend Bamboo (70% bamboo, 30% bomull)
el. WOOL SILK (75% ekologisk lammulll, 25% silke) och
SILK KID MOHAIR (72% mohair, 28% Silke).
STORLEK: S (M) L (XL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 92 (98) 102 (107) cm.
HEL LÄNGD: Ca. 55 (57) 59 (61) cm.
GARNÅTGÅNG:
Beige modell:
Fg A, Blend Bamboo: 7 (7) 8 (9) n fg 4950,
Fg B, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) n fg 1029.
Grön modell:
Fg A, WOOL SILK: 4 (4) 5 (6) n fg 3020,
Fg B, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) n fg 1086.
STICKOR: Jumperstickor 2,5 mm, rundstickor 2,5 mm
och 3,5 mm , strumpstickor 3,5 mm.
MASKTÄTHET: 26 m och 35-36 varv slätstickning = 10 x 10
cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

INFO
Resåren på fram- resp bakstycke och ärmarna är
stickade på jumperstickor fram- och tillbaka. Därefter
sätts maskorna på rund- resp strumpstickor och det
stickas runt. Detta för att skapa slitsar på tröjan.
Bål och ärmar stickas i Blend bamboo eller Wool Silk
och oket stickas i Silk Kid Mohair.
Sticka första och sista maskan rät på alla varv när du
stickar med jumperstickorna. Då bildas en rak fast kant.
FÖRKORTNINGAR
Slätstickning = räta maskor på rätsidan och aviga på
avigsidan.
1 enk int: Lyft 1 m som om den skulle stickar rät, 1 r, drag
den lyfta över.
1 km = 1 rät maska
BÅLEN
Resårkant
Lägg upp 132 (138) 144 (150) m med fg A på
jumperstickor 2,5mm och sticka resår fram och tillbaka
enl. följande: 1 km, *1 a, 1 r*. Upprepa * - * och sluta
med 1 km. Fortsätt rakt upp till resårkanten mäter 7 cm
(gäller alla stl). Låt arb vila. Sticka en likadan kan till.
Sticka nu ihop resårerna och sticka runt enl följande:
Byt till rundsticka 3,5 mm och sticka slätstickning med
rätsidan utåt. Sticka över framstyckets maskor på
rundstickan , sätt markör, sticka bakstyckets maskor,
sätt markör(= varvets början).
Det är nu 264 (276) 288 (300) m på varvet. Fortsätt sticka
runt i slätstickning och när arb mäter 2 cm från
hopstickningen ( alla stl) stickas 2 intagningar i varje
sida såhär: *efter markör sticka 2 r, 2 r tills, sticka till 4
maskor innan nästa markör, 1 enk int, 2 r*. Upprepa * - *
varvet runt. Sticka dessa intagningar på var 5 (5) 6 (6)
cm totalt ggr. = 244 (256) 268 (280) m på varvet.
Sticka till hela arb mäter(inkl resår) 36 (37) 39 (41) cm.
Maska av 5 maskor på varje sida om markörerna till
ärmhål. Låt arb vila.

ÄRMAR
Lägg upp 50 (52) 52 (54) m på stickor 2,5 mm och med
fg A och sticka 7 cm resår fram- och tillbaka enl
följande: 1 km, *1 a, 1 r*. Upprepa * - * och sluta med 1
km. Byt till rundsticka 3,5 mm och slätstickning. Sätt en
markör vid varvets början. På första varvet ökas jämnt
fördelat till 66 (68) 68 (70) m. Sticka 2 cm slätstickning.
Öka nu 1 m på varje sida om markören. Upprepa dessa
ökningar på var 2-e cm till det finns 94 (100) 102 (110)
m på varvet. Fortsätt rakt upp till ärmen mäter 44 (45)
46 (47) cm. Maska av 5 maskor på varje sida om
markören för ärmhål. Låt arb vila.
Sticka en ärm till på samma sätt.
OKET
Sätt över alla delarna på rundsticka 3,5 mm där
ärmarna sätts in över de avmaskade maskorna på
bålen.
Sätt en markör mitt på ryggen = varvets början. Byt till fg
B och börja med det nya garnet här och sticka 1 varv
och sätt samtidigt markörer i övergången mellan
delarna = 4 markörer. Tag in för raglan på nästa varv
enl. följande: *sticka till 3 maskor innan markör, 1 enk
int, 2 r, 2 r tills*. Upprepa * - * varvet runt och på
vartannat varv i fortsättningen.
När det finns 72 (72) 74 (74) m på framstycket stickas
fram till varvets början. Nästa varv: Byt till rundsticka 2,5
mm och resår 1 r, 1 a. Sticka till resåren mäter 6 cm.
Maska av löst.
MONTERING
Sy ihop under ärmarna från avigsidan. Vik in halskanten
mot avigsidan och sy till med lösa stygn. Fäst alla
trådar.

