Beskrivning nr: 179

Häfte: 189

EVA / Randig tröja
Design Kirsten Nyboe

MATERIAL: Lana Cotton (50% merino ull, 50% bomull)
och SILK KID MOHAIR (72% Mohair, 28% Silke).
STORLEK: S (M) L (XL) XXL (XXXL).
MODELLENS BRÖSTVIDD: Ca. 97 (102) 107 (112) 117 (122)
cm.
HEL LÄNGD: Ca. 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 cm.
GARNÅTGÅNG:
Fg 1, Lana Cotton: 4 (4) 4 (4) 5 (5) n fg 2122,
Fg 2, SILK KID MOHAIR: 3 (3) 3 (3) 4 (4) n fg 1029.
STICKOR: Rundsticka 3 mm (40 cm), 3,5 mm(40 + 80
cm), strumpstickor 3,5 mm.
MASKTÄTHET: 24 m och 32 varv slätstickning i ränder på
stickor 3,5 mm = 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, mf =
mitt fram, mb = mitt bak, vr r = vriden rät.
INFORMATION
Tröjan stickas i ränder i två olika kvaliteter runt på
rundsticka upp till ärmhålet där arbetet delas. Låt arb
vila. Sticka ärmarna. Därefter samlas alla delarna på
rundstickan och oket stickas med raglanintagningar.
Nedtill på bålen och ärmarna är det resår.
Om det endast finns ett tal gäller det för alla stl.
Slätstickning: På rundsticka stickas det runt och då är
alla maskor räta.Om det stickas fram och tillbaka är det
räta maskor på rätsidan och aviga på avigsidan.
Int vid ärmarna: Sticka till 2 maskor före markör, 2 m
vridet tills, lyft över markören till höger sticka, sticka 2
räta tills. Det är nu intaget 2 m.
BÅLEN
Lägg på rundsticka 3,5 mm upp 232 (244) 256 (268) 280
(292) m med fg 1. Tag ihop och sticka 5 cm 1 r, 1 a, runt
på rundstickan. Byt till slätstickning och ränder enl.
följande: *6 v slätstickning med fg 2, 6 v slätstickning
med fg 1*. Upprepa * - * hela vägen upp. Fortsätt rakt
upp till arb mäter från nedersta kanten 35 cm.
Ärmhål: Sticka 111 (117) 123 (128) 134 (140) m =
framstycket, maska av 10 (10) 10 (12) 12 (12) m, sticka
106 (112) 118 (122) 128 (134) m = bakstycket, maska av
10 (10) 10 (12) 12 (12) m. Det är nu 106 (112) 118 (122)
128 (134) m på resp fram- och bakstycke. Låt arb vila
och sticka ärmarna.
ÄRMAR
Lägg på strumpstickor 3,5 mm upp 54 (56) 58 (60) 60
(62) m med fg 1. Tag ihop till en ring och sätt en markör
vid varvets början. Sticka 5 cm resår 1 r, 1a. Byt till
slätstickning och ränder som på bålen och samtidigt
ökas 2 m under ärmen vart 7-e (6-e) 6-e (5-e) 5-e (5-e)v
totalt 18 (19) 20 (21) 23 (24) ggr. När det finns 90 (94) 98
(102) 106 (110) m stickas rakt upp till arb från nedersta

kanten mäter 46 (46) 45 (45) 44 (44) cm. Maska av för
ärmhål med 10 (10) 10 (12) 12 (12) m.
Sticka en ärm till på samma sätt.
OKET
Fortsätt att sticka resten av arbetet i slätstickning och
med ränder som förut. Sticka in vänster ärm efter
bakstycket på på rundstickan, sätt markör, sticka
framstyckets maskor, sätt markör, sticka in höger ärm,
sätt markör, sticka bakstyckets maskor, sätt 2 markörer,
vilket markerar intagning + varvets början.
Raglanint: * sticka till 3 m före markör * sticka 2 m vr tills,
1 r, lyft över markören till höger sticka, 1 r, 2 r tills*.
Upprepa * - * vid de andra tre markörerna på varvet.
Upprepa dessa intagningar på vartannat varv.
HALSEN PÅ FRAMSTYCKET:
När det är stickat 18 (20) 22 (24) 25 (27) raglanint sätts
de mittersta 18 (18) 18 (18) 18 (20) m på framstycket på
en tråd.Därefter stickas det fram- och tillbaka på
rundstickan. Samtidigt med raglanintagning på
vartanant v avmaskas det för halsen på vartannat varv
med 4,4,3,2,1,1 (4,4,3,2,1,1) 4,4,3,2,1,1 (4,4,3,2,1,1)
5,4,3,2,1,1 (5,4,3,2,1,1) m i varje sida. Sticka rakt upp
men fortsätt med raglanintagningarna vid alla 4 markörerna till det finns 1 m kvar på varje framstycke = 28 (30)
34 (36) 38 (40) raglanint. Tag ihop maskan från framstycket med maskan på ärmen. På främre delen av
ärmarna maskas det av på vartannat v med
3,3,3,3,2,2,1 (3,3,3,3,2,2,1) 4,4,4,4 (5,5,5) 5,5,5 (4,4,3,3) m.
Samtidigt stickas raglanintagningarna mellan bakstycket och ärmarna som förut totalt 35 (37) 38 (39) 41 (44)
ggr och det finns 38 (38) 42 (44) 46 (46) m kvar för
nacken samt maskorna för mitt fram.
Halskant:
I förlängningen av de resterande maskorna i
halsringningen, plockas det upp med vridet räta
maskor på sticka 3 mm och med fg 1 = totalt ca 132
(136) 140 (140) (144) 146 m (inkl maskorna på tråden
mitt fram), på varvet. Sticka 5 varv resår 1 r, 1 a och 5
varv slätstickning. Maska av.
MONTERING
Sy ihop ärmhålen under ärmarna.

