Beskrivning nr: 1878

Häfte: 189

ELLEN / Tröja, omlott i halsen
Design Kirsten Nyboe
MATERIAL: MERINO COTTON (50% ull, 50% bomull).
STORLEK: S (M) L (XL) XXL (XXXL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 97 (102) 107 (112) 117 (122)
cm.
HEL LÄNGD: Ca. 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 cm.
GARNÅTGÅNG: 10 (11) 12 (12) 13 (14) n fg 403.
STICKOR: Rundstickor 3,5 mm (40 + 80 cm), strumpstickor
3,5 mm.
MASKTÄTHET: 22 m och 30 v slätstickning = 10 x 10 cm.
Stämmer inte masktätheten bör det bytas till grövre
eller tunnare sticka.

FÖRKORTNINGAR
m = maska, r = rät, a = avig, v = varv, arb = arbetet, tills
= tillsammans, int = intagning, km = kantmaska, vr r =
vridet rät.
INFORMATION
Koftan stickas i slätstickning på rundsticka fram- och
tillbaka och delas vid ärmhålet. Koftan har
överlappning fram som är fast, vilket betyder att koftan
dras över huvudet. Kanterna avslutas med en Icordkant.
Om det endast finns ett tal i beskrivningen gäller det för
alla stl.
2/2 resår: * 2 r, 2 a *. Upprepa * - * varvet ut.
Slätstickning: Vid stickning fram- och tillbaka på
rundstickan stickas räta från rätsidan och aviga från
avigsidan. Om det stickas runt stickas alla maskor räta.
Omvänd slätstickning: Fram- och tillbaka = aviga på
rätsidan och räta på avigsidan. Vid rundstickning
stickas alla maskor aviga.
Int vid ärmar: Sticka till 2 m före markör, sticka 2 m vr
tills., lyft över markören till höger sticka, sticka 2 r tills. Det
är nu minskat 2 maskor på varvet.
BÅLEN
Lägg upp 216 (228) 240 (252) 264 (276) m på rundsticka
3,5 mm. Sticka 6 cm 2/2 resår fram- och tillbaka på
rundstickan. Byt till slätstickning och sticka till arb från
nedersta kanten mäter 37 (37) 38 (38) 38 (38) cm.
Därefter delas arb för ärmhål enl. följande: 56 (58) 61
(64) 68 (70) m på vart framstycke och 104 (112) 118
(124) 128 (136) m på bakstycket. (Pga överlappningen i
halsen är det fler maskor på framstycken tillsammans än
på bakstycket). Sticka delarna klara var för sig.
BAKSTYCKET
Fortsätt fram- och tillbaka på rundstickan över
bakstyckets maskor i slätstickning. Låt arb vila när det
mäter 57 (58) 59 (60) 61 (62) cm från nedersta kant.
HÖGER FRAMSTYCKE
Fortsätt i slätstickning fram- och tillbaka på rundsticka till
arb från nedersta kant mäter 48 (49) 49 (50) 50 (51) cm.
Maska av med 10 (10) 10 (11) 11 (11) m. Därefter
maskas det av på vartannat varv med 3,3,2,1,1,1,1
(3,3,2,2,1,1,1) 3,3,2,2,1,1,1 (3,3,2,2,1,1,1) 3,3,2,2,2,1,1,1
(3,3,2,2,2,1,1,1). Sticka till arb från nedersta kant mäter

57 (58) 59 (60) 61 (62) cm. Låt axelns 34 (35) 38 (40) 42
(44) m vila. Sticka vänster framstycke på samma sätt
men spegelvänt.
Sammanstickning av axelsömmarna: Lägg bakstyckets
axelmaskor räta mot räta mot framstyckets axelmaskor.
Använd en hjälpsticka och stick in den genom 1 m på
bakstycket och vidare genom 1 m på framstycket och
sticka 1 m genom båda, upprepa 1 ggr, drag den
första maskan över den andra. Fortsätt på samma sätt
med sammanstickning och samtidig avmaskning till alla
axelns maskor 34 (35) 38 (40) 42 (44) m är avmaskade.
Upprepa detta på andra axeln. Låt nackens maskor, 36
(42) 42 (44) 44 (48) m sitta på en tråd eller sticka.
Framkant:
Plocka upp ca 106 (108) 108 (110) 110 (112) m vr r längs
framkanten. Sticka 4 cm omvänd slätstickning och
maska av med roleauavmaskning, se nedan.
Rouleauavmaskning:
Från rätsidan läggs på vänster sticka upp ytterligare 3
m. Sticka *2 r, 2 vr r tills, sätt tillbaka maskorna på
vänster sticka* . Upprepa * - * på hela kanten. Sluta
med 2 r tills, 1 r, drag maskan över.
Höger framstyckes framkant stickas på samma sätt men
nedifrån och upp. (Vänster stickas uppifrån och ned).
Halskant:
Plocka med rundsticka 3,5 mm upp 11 vr r m längs
framkanten + ca 35 (37) 38 (39) 40 (42) m längs
halsringningen + nackens 36 (42) 42 (44) 44 (48) m
(nackens m stickas som vanliga räta), och plocka lika
på andra sidans halsringning+ framkant.
Sätt 22 m från vänster sida på en hjälpsticka. Lägg
hjälpstickan bakom höger sida så dom ligger parallelt.
Sticka ihop dessa 22 maskor på samma sätt som
axelhopstickningen men OBS! Utan att maska av dem.
Dvs, 44 m blir totalt 22 m. Fortsätt i rätstickning. Låt
varvet börja vid övergången av höger framstycke och
nacke. Nu sticka 10 varv omvänd slätstickning följt av
Rouleauavmaskning som på framkanterna. Klipp av
garnet. Sy ett par stygn så kanten blir hel.
ÄRMAR:
Plocka i ärmhålskanten upp 86 (90) 94 (98) 102 (106) vr r
m på rundsticka 3,5 mm. Placera en markör vid varvets
början under ärmen.
Sticka 10 (4) 4 (10) 10 (4) varv slätstickning. Därefter
minskas 2 m på vart 6-e (6-e) 6-e (5-e)5-e (5-e) varv
totalt 19 (21) 21 (23) 23 (25) ggr. Byt till strumpstickor när
det inte fungerar med rundstickan längre. Sticka till
ärmen mäter 46 cm. Sticka 6 cm resår 2/2 eller till
ärmen har önskad längd. Maska av alla maskorna.
Sticka andra ärmen lika.
MONTERING
Fäst alla trådar.

