Beskrivning nr: 1876

Häfte: 189

AGNES / V-ringad tröja
Design Kirsten Nyboe
MATERIAL: ORGANIC 350 (55% wool, 45% bomull).
STORLEK: S (M) L (XL) XXL (XXXL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 92 (97) 102 (107) 112 (117)
cm.
HEL LÄNGD: Ca. 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm.
GARNÅTGÅNG: 4 (4) 5 (5) 5 (6) n fg 4075 el. 4098.
STICKOR: Rundstickor 3 mm (40 + 80 cm), strumpstickor
3 mm.
MASKTÄTHET: 26 m och 36 varv slätstickning p = 10 x 10
cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare stickor.

FÖRKORTNINGAR
m = maska, r = rät, a = avig, v = varv, arb = arbetet, tills
= tillsammans, int = intagning, km = kantmaska, vr r=
vridet rät.
INFORMATION
Tröjan stickas runt på rundsticka och delas vid
ärmhålet.Därefter stickas fram- och bakstycket var för
sig och fram- och tillbaka på rundstickan. Nedtill på
bålen och ärmarna är det rätstickning , på oket är det
mönster , f-ö är tröjan stickad i slätstickning.
Om det endast finns ett tal i beskrivningen gäller det för
alla stl.
Rätstickning: Rätstickning fram och tillbaka = räta alla
varv.
Slätstickning: På rundsticka om det stickas runt stickas
alla maskor räta. Stickar man fram- och tillbaka stickas
räta på rätsidan och aviga på avigsidan.
Int på ärmar: Sätt en markör vid varvets början under
ärmen, sticka 2 vr räta tills, sticka till det är 2 m kvar
innan markören, sticka 2 r tills. Det är nu minskat 2 m på
varvet.
MÖNSTER
Varv 1 = rätt
Varv 2 = *1 a, 3 r*. Upprepa * - * varvet ut.
Upprepa dessa 2 varv.
BÅLEN
Lägg upp 240 (252) 264 (280) 292 (304) m på rundsticka
3 mm. Sticka 10 cm rätstickning fram- och tillbaka på
stickan. Tag nu ihop arbetet till en ring och sticka runt
på rundstickan. Sticka rakt upp till arb från nedersta
kanten mäter 37 (37) 37 (38) 38 (38) cm.Därefter delas
bålen till fram resp bakstycke med 120 (126) 132 (140)
146 (152) m på vart stycke.
BAKSTYCKE
Maskantalet ändras med +1 (-1) +1 (+1) -1 (+1) till 121
(125) 133 (141) 145 (153) m på bakstycket. Sticka
mönster fram- och tillbaka på stickan enl. följande:
Första v är från rätsidan = räta maskor. Varv 2, från
avigsidan = * 1 a, 3 r *. Upprepa * - * varvet ut och sluta
med 1 a. Upprepa dessa två varv resten av arb och till

det från nedersta kanten mäter 57 (58) 59 (60) 61 (62)
cm.
Maska av 37 (39) 42 (45) 47 (50) för den ena axeln, sätt
de mittersta 47 (47) 49 (51) 51 (53) m för nacken på en
tråd, maska av resterande 37 (39) 42 (45) 47 (50) för
andra axeln.
VÄNSTER FRAMSTYCKE
På första varvet efter delningen placeras en markör mitt
fram efter 60 (63) 66 (70) 73 (76) m.
Sticka mönster fram- och tillbaka på stickan enl.
följande: Första varvet är från rätsidan = sticka räta
maskor fram till markör mitt fram, vänd. Varv 2
(avigsidan), sticka 3 (2) 1 (1) 0 (3) r, * 1 a, 3 r *. Upprepa
* - * varvet ut och sluta med 1 a.
Int till V- halsringning:
På varv 3 stickas fram till 2 m före markör. Sticka dessa 2
sista maskor som 2 vridet rätt tills. Det är nu minskat 1 m
på varvet. Vänd och sticka mönstervarv 2. Sticka dessa
intagningar på växelvis vart 2-a och vart 4-e varv
ytterligare 22 (23) 23 (24) 25 (25) ggr. När det finns 37
(39) 42 (45) 47 (50) m varvet stickas rakt upp till arb från
nedersta kanten mäter 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm.
Maska av.
HÖGER FRAMSTYCKE
Stickas som vänster men spegelvänt och intagningar
stickas 2 r tills.
MONTERING
Sy ihop axelsömmarna.
ÄRMAR
Plocka upp 104 (108) 112 (116) 120 (124) vr r m i
ärmhålet på rundsticka 3 mm. Sticka 4 (2) 8 (4) 2 (2)
varv slätstickning. Fortsätt därefter med slätstickning
och samtidigt minskas det med 2 m på vart 6-e (6-e )
5-e (5e-) 5-e (5-e) varv totalt 23 (24) 26 (27) 28 (29) ggr.
Byt till strumpstickor när inte maskorna räcker till för
rundstickan längre. Sticka till ärmen mäter 42 cm. Sticka
10 cm rätstickning fram och tillbaka på strumpstickorna.
Sticka andra ärmen lika.
TIPS. Ärmarna kan evt justeras i längd innan det
rätstickade partiet stickas. Tänk på garnåtgången.
Halskant: I förlängning av nackens maskor plockas det
upp på rundsticka 3 mm ca. 157 (163) 169 (175) 181
(187) m i halskanten inkl nackens maskor. Maskantalet
ska vara udda. Från rätsidan stickas 1 varv vridet räta
maskor och samtidigt placeras 1 markör på varje sida
om den mittersta maskan på framstycket. Sticka 4 cm
rätstickning fram- och tillbaka på rundstickan. OBS! På
vartannat varv stickas till 2 m före markör, 2 vr r tills, flytta
markör till höger sticka, 1 r, flytta markör till höger sticka,
2 r tills.
Maska av
MONTERING
Sy ihop den rätstickade kanten nedtill, på ärmarna och
i halskanten.

