Beskrivning nr: 1875

Häfte: 188

Solvej / Design Lærke Bagger

MATERIAL: MERINO COTTON (50% ull, 50% bomull).
STORLEK: S (M) L (XL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 89 (98) 104 (114) cm.
HEL LÄNGD: Ca. 56 (58) 60 (62) cm.
GARNÅTGÅNG:
Enfärgad: 13 (14) (15) (16) n fg 1309.
Trefärgad: 5 (5) 6 (6) n fg 6995,
4 (4) 5 (6) n fg 3803,
3 (5) 5 (5) n fg 282.
STICKOR: 2 set jumperstickor 3,5 mm, rundstickor 3,5 och
4mm, strumpstickor 4 mm.
TILLBEHÖR: Sidenband eller kantband.
MASKTÄTHET: ca. 22 m och 31 v i slätstickning = 10 x 10
cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

INFORMATION
Tröjan kan stickas enfärgad eller trefärgad.
Kanalen där bandet ska träs in stickas i ett stycke, viks in
till baksidan och där plockas det upp maskor som
stickas ihop. Kanalen stickas fram och tillbaka. Efter
hopstickningen sätts maskorna på en rundsticka. I
kanalen träs till sist ett band som knyts till rosetter i
sidorna. Välj band i samma färg som tröjan eller i någon
kontrastfärg.
Sticka första och sista maskan rät på alla varv (när det
stickas fram och tillbaka) så bildas en rak fast kant.
FÖRKORTNINGAR
Slätstickning: räta maskor på rätsidan och aviga på
avigsidan.
1 enk int: lyft 1 maska som om den skulle stickas rät, 1 r,
drag den lyfta över.
KANAL
(trefärgad variant fg 6995)
Lägg upp 108 (118) 126 (136) m på stickor 3,5 mm och
sticka slätstickning fram och tillbaka i 9 varv ( sista
varvet är från rätstidan). På nästa varv som är från
avigsidan, stickas ett rätt varv som blir ett naturligt
vikvarv till kanalen. Sticka därefter 8 varv slätstickning
och sista varvet är från avigsidan.
Tag en ny sticka 3,5 mm och plocka upp 108 (118) 126
(136) m i uppläggningskanten. Vik arbetet så att det
upplockade maskorna ligger på baksidan av arb och
det bildas en kanal med avigsidan inåt. Sticka 1 m från
den främre stickan ihop med 1 m från den bakre.
Sticka tills alla maskorna är stickade. Se till att
maskantalet på båda stickorna är samma annars
förskjuts kanalen och det blir snett. Sluta med ett avigt
varv tillbaka. Låt arb vila och sticka en kanal till på
samma sätt.
HOPSTICKNING AV FRAM- OCH BAKSTYCKE
(trefärgad fg 6995)
Byt till rundsticka 4 mm och sticka slätstickning med
rätsidan utåt. Sticka framstyckets maskor, sätt markör =
sidan på tröjan, sticka bakstyckets maskor och sätt

markör = varvets början. Det är nu totalt 216 (236) 252
(272) m på varvet. Fortsätt runt i slätstickning och när
arb mäter 2 cm från sammanstickningen ( alla stl)
stickas 2 int i varje sida enl. följande: *efter markör 2 r, 2
r tills, sticka till det återstår 4 m innan nästa markör, 1
enk int, 2 r*. Upprepa * - * varvet ut. Upprepa
intagningarna på var 5 (5) 5 (5) cm totalt 5 ggr = 196
(216) 232 (252) m.
Sticka till hela arb inkl kanalen mäter 35 (37) 39 (41) cm.
Maska av 4 m på varje sida om markörerna för ärmhål
= 180 (200) 216 (236) m på varvet. Låt arb vila.
ÄRMAR
(trefärgad fg 3803)
Lägg upp 41 (43) 45 (47) m på stickor 3,5 mm och sticka
en kanal på samma sätt som på fram- och bakstycket:
9 varv slätstickning, 1 rätt varv från avigsidan, 8 varv
slätstickning. Plocka med en ny sticka 3,5 mm upp 41
(43) 45 (47) m i uppläggningskanten och sticka ihop på
samma sätt som på fram- och bakstycket. Sticka ett
avigt varv från avigsidan. Sticka en likadan kanal till.
Byt till rundsticka 4 mm och sticka över den ena
kanalens maskor och därefter den andra. Sätt markör =
varvets början. Det finns nu 82 (86) 90 (94) m på varvet.
Fortsätt sticka runt i slätstickning till arb mäter totalt 44
cm eller önskad längd. Maska av 4 maskor på varje
sida om markören = 74 (78) 82 (86). Låt arb vila och
sticka en ärm till på samma sätt.
OKET
(trefärgad fg 282)
Sätt alla delarna på rundsticka 4 mm och ärmarna sätts
in över de avmaskade maskorna på bålen.
Sätt en markör mitt på bakstycket = varvets början. Sätt
till garnet här och sticka runt, 1 rätt varv och sätt markör
mellan varje del = 4 markörer. Minska för raglan på
nästa varv enl. följande: *sticka till 3 maskor innan
markören, 1 enk int, 2 r, 2 r tills*. Upprepa * - * varvet ut
och därefter stickas intagningar på vartannat varv tills
det finns 52 (56) 58 (62) m på respektive bak- och
framstycke. Sticka till varvets början. Byt till rundsticka
3,5 mm och sticka resår 2 r, 2 a. Sticka till resåren mäter
30 (30) 34 (34) cm. Maska av löst.
MONTERING
Sy ihop under ärmhålen från avigsidan. Fäst alla trådar.
Vik halskanten ut mot rätsidan och justera efter smak.
Trä i band i alla kanalerna, 1 på framstycket, 1 på
bakstycket och 2 i varje ärm. Knyt rosetter.

