2258

Ulrika, 100% superwash ull

Garnalternativ: Matilda, 100% merceriserad bomull
Soft Lama, 100% baby lama
		Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull
Freja/Freja Denim, 100% akryl
Storlek dam, slipover:
Garnåtgång:
		

XS
8

(S)
(8)

M
9

(L)
(10)

XL
11 n.fg 47 + 04

Storlek herr, tröja:
Garnåtgång:
		

S
14

(M)
(15)

L
16

(XL)
(17)

XXL
19 n.fg 08 + 04

Damslipover med hel eller halv polokrage
ULRIKA, 100% superwash ull
2258
Storlek:
XS
(S)
M
(L)
XL
Plaggets mått,		
Bröstvidd:
86
(92)
98
(104)
110
cm
Hel längd:
60
(62)
64
(66)
68
cm
Garnåtgång:
7
(7)
8
(8)
9
n.fg 1 (vinröd 47)
1
(1)
1
(2)
2
n.fg 2 (vit 04)
Garnalternativ: 		 Matilda, Soft Lama, Svarta Fårets 3-tr ullgarn, Freja/Freja Denim
OBS! Garnåtgången kan bli annorlunda i en annan kvalitet.
Stickor:
Rundsticka:

Svarta Fåret 3½ mm, 4 mm
Svarta Fåret 3½ mm, 80 cm
Svarta Fåret 4 mm, 80 cm

Tillbehör: 1 markör = M. En liten ögla av ett garn i kontrastfärg kan också användas. Vid rundstickning, placera M i
början av varvet för att lätt veta var ett nytt v börjar. Lyft över M varje v, utan att sticka den.
Masktäthet: 20 m och 28 v slätstickning på stickor 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.
Mönsterstickning:
Börja sticka mönstret när ärmhålet börjar formas. Mönstret stickas i slätst. Se till att trådarna inte spänns för hårt vid
färgbyte. Arbetet kan i så fall dras ihop. Dela upp fg 2 i två nystan och använd ett för framst och ett för bakst. Sticka v
1-40, repetera sedan v 13-40.
SLIPOVER
Fram- och bakstycke, upp till ärmhålet: Lägg upp 198 (212) 226 (238) 252 m med rundst 3½, fg 1 och placera en M i
början av v. Sticka resårst X 1 rm, 1 am X i 5 cm. Sticka sedan slätst med rundst 4 och minska 22 (24) 26 (26) 28 m jämnt
fördelat över 1:a v genom att sticka 2 m tills, 22 (24) 26 (26) 28 ggr. Efter detta v finns 176 (188) 200 (212) 224 m på
stickan. Börja forma ärmhålet när arb mäter 41 (42) 43 (44) 45 cm. Börja samtidigt sticka mönsterstickning (dela upp fg
2 i två nystan och använd ett för framst och ett för bakst). Sticka fram till M. Maska av 4 m, efter 2 (5) 8 (3) 6 m, sticka
mönstret 5 (5) 5 (6) 6 ggr, sticka 2 (5) 8 (3) 6 m. Det finns nu 84 (90) 96 (102) 108 m på stickan, efter avmaskningen.
Maska av 4 m, efter 2 (5) 8 (3) 6 m, sticka mönstret 5 (5) 5 (6) 6 ggr, sticka 2 (5) 8 (3) 6 m. Det finns nu 84 (90) 96 (102)
108 m på stickan, efter avmaskningen. Vänd fortsättningsvis arb mellan varje v och sticka fram och tillbaka. Byt ev till
raka stickor. Sticka mönsterst v 1-40. Efter v 40, repetera v 13-40. Sticka mönsterst till arb slut.
Bakstycke, fortsättning: Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 5 (6) 6 (7) 7 ggr. Sticka de första 2 m och de
sista 2 m tills, vartannat v, 4 (4) 5 (5) 6 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 2 ggr. Det finns nu 62
(66) 70 (74) 78 m på stickan. Sticka till arb mäter 58 (60) 62 (64) 66 cm. Maska av de mittersta 26 (28) 30 (32) 34 m och
sticka var sida för sig. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. När arb mäter 60 (62) 64 (66) 68 cm, maska av 7 (8) 8
(9) 9 m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest 8 (8) 9 (9) 10 m. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke, fortsättning: Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 5 (6) 6 (7) 7 ggr. Sticka de första 2 m och de
sista 2 m tills, vartannat v, 4 (4) 5 (5) 6 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 2 ggr. Det finns nu 62
(66) 70 (74) 78 m på stickan. Sticka till arb mäter 53 (54½) 56 (57½) 59 cm. Maska av de mittersta 10 m och sticka var
sida för sig. Maska av 3 m i början av nästa v som börjar i halsöppningen. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 6 (7) 8
(9) 10 ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vartannat v, 2 ggr. När arb mäter 60 (62) 64 (66) 68 cm, maska av 7 (8) 8 (9) 9
m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest 8 (8) 9 (9) 10 m. Sticka andra sidan lika men åt motsatt håll.
MONTERING
Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Plocka upp ca 91 (97) 103 (109) 115 m längs
ärmhålet, med st 3½, fg 1 och sticka resårst: kantm X 1 am, 1 rm X, avsluta med 1 am, kantm. Följ v på resårst, sticka
rm på rm och am på am. Efter 6 v, maska av alla m i resårst. Sticka resår längs andra ärmhålet, på samma sätt. Sy vänster
axelsöm. Sticka halskanten: Plocka upp ca 96 (102) 108 (114) 120 längs hela halsöppningen, med st 3½, fg 1. Sticka
resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X, kantm. Sticka till resåren mäter 13 cm för halv polokrage eller 19 cm för hel polokrage.

Maska av alla m i resårst.
Halv polokrage: Sy höger axelsöm tillsammans med halskanten. Vik halskanten dubbel, inåt och sy fast.
Hel polokrage: Sy höger axelsöm tillsammans med halskanten. Sy ihop övre delen av polokragen från avigs (den sidan
syns när kragen viks ned).
Herrtröja med hel eller halv polokrage
ULRIKA, 100% superwash Ull
2258
Storlek:
S
(M)
L
(XL)
XXL
Plaggets mått,		
Bröstvidd:
98
(106)
114
(122)
129
cm
Hel längd:
68
(70)
72
(74)
76
cm
Garnåtgång:
12
(13)
14
(15)
16
n.fg 1 (grå 08)
2
(2)
2
(2)
3
n.fg 2 (vit 04)
Matilda, Soft Lama, Svarta Fårets 3-tr ullgarn, Freja/Freja Denim
Garnalternativ:
OBS! Garnåtgången kan bli annorlunda i en annan kvalitet.
Stickor:
Rundsticka:

Svarta Fåret 3½ mm, 4 mm
Svarta Fåret 3½ mm, 80 cm
Svarta Fåret 4 mm, 80 cm

Tillbehör: 1 markör = M. En liten ögla av ett garn i kontrastfärg kan också användas. Vid rundstickning, placera M i
början av varvet för att lätt veta var ett nytt v börjar. Lyft över M varje v, utan att sticka den.
Masktäthet: 20 m och 28 v slätstickning på stickor 4 = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel mått och
angiven garnåtgång kan ändras.
Mönsterstickning:
Mönstret stickas i slätst. Se till att trådarna inte spänns för hårt vid färgbyte. Arbetet kan i så fall dras ihop. Dela upp fg 2 i
två nystan och använd ett för framst och ett för bakst. Sticka v 1-40, repetera sedan v 13-40.
TRÖJA
Fram- och bakstycke, upp till ärmhålet: Lägg upp 226 (244) 262 (280) 298 m med rundst 3½, fg 1 och placera en M i
början av v. Sticka resårst X 1 rm, 1 am X i 6 cm. Sticka sedan slätst med rundst 4 och minska 26 (28) 30 (32) 34 m jämnt
fördelat över 1:a v genom att sticka 2 m tills, 26 (28) 30 (32) 34 ggr. Efter detta v finns 200 (216) 232 (248) 264 m på
stickan. Börja forma ärmhålet när arb mäter 47 (48) 49 (50) 51 cm. Börja samtidigt sticka mönsterstickning (dela upp fg
2 i två nystan och använd ett för framst och ett för bakst). Sticka fram till M. Maska av 4 m, efter 8 (4) 8 (4) 8 m, sticka
mönstret 5 (6) 6 (7) 7 ggr, sticka 8 (4) 8 (4) 8 m. Det finns nu 96 (104) 112 (120) 128 m på stickan, efter avmaskningen.
Maska av 4 m, efter 8 (4) 8 (4) 8 m, sticka mönstret 5 (6) 6 (7) 7 ggr, sticka 8 (4) 8 (4) 8 m. Det finns nu 96 (104) 112
(120) 128 m på stickan, efter avmaskningen. Vänd fortsättningsvis arb mellan varje v och sticka fram och tillbaka. Byt ev
till raka stickor. Sticka mönsterst v 1-40. Efter v 40, repetera v 13-40. Sticka mönsterst till arb slut.
Bakstycke, fortsättning: Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 2 (3) 3 (4) 4 ggr. Sticka de första 2 m och de
sista 2 m tills, vartannat v, 2 (2) 2 (2) 3 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 1 (1) 2 (2) 2 ggr. Det
finns nu 86 (92) 98 (104) 110 m på stickan. Sticka till arb mäter 66 (68) 70 (72) 74 cm. Maska av de mittersta 34 (36) 38
(40) 42 m och sticka var sida för sig. Sticka de 2 m mot halsen tills, varje v, 3 ggr. När arb mäter 68 (70) 72 (74) 76 cm,
maska av 11 (12) 13 (14) 15 m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest 12 (13) 14 (15) 16 m. Sticka andra sidan lika
men åt motsatt håll.
Framstycke, fortsättning: Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 2 (3) 3 (4) 4 ggr. Sticka de första 2 m och de
sista 2 m tills, vartannat v, 2 (2) 2 (2) 3 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vart 4:e v, 1 (1) 2 (2) 2 ggr. Det
finns nu 86 (92) 98 (104) 110 m på stickan. Sticka till arb mäter 59 (60½) 62 (63½) 65 cm. Maska av de mittersta 10 m
och sticka var sida för sig. Maska av 3 m i början av nästa v som börjar i halsöppningen. Sticka de 2 m mot halsen tills,
varje v, 9 (10) 11 (12) 13 ggr. Sticka de 2 m mot halsen tills, vartannat v, 3 ggr. När arb mäter 68 (70) 72 (74) 76 cm,
maska av 11 (12) 13 (14) 15 m från axelns sida. Sticka 1 v. Maska av de rest 12 (13) 14 (15) 16 m. Sticka andra sidan lika
men åt motsatt håll.
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Ärm: Lägg upp 62 (64) 66 (68) 70 m med fg 1, st 3½ och sticka resårst i 6 cm: kantm X 1 am, 1 rm X, kantm. Sticka
sedan slätst med st 4 och minska 6 m jämnt fördelat över 1:a v genom att sticka 2 m tills, 6 ggr. Efter detta v finns 56 (58)
60 (62) 64 m på stickan. Efter 10 (8) 8 (8) 8 v, öka 1 m i var sida av arb. Öka 1 m i var sida av arb, vart 10:e (8:e) 8:e (8:e)
8:e v, ytterl 10 (11) 12 (13) 14 ggr. Det finns nu 78 (82) 86 (90) 94 m på stickan. Börja sticka mönsterst när arb mäter 51
cm. Sticka (från räts): kantm, 6 (8) 2 (4) 6 rm, sticka mönstret 4 (4) 5 (5) 5 ggr, 6 (8) 2 (4) 6 rm, kantm. Sticka mönsterst
till arb slut. Sticka till ärmen mäter 52 cm. Maska av för ärmhålet i början av båda v, 1 gång 3 m. Sticka de första 2 m och
de sista 2 m tills, varje v, 10 (12) 12 (14) 15 ggr. Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, vartannat v, 5 (5) 6 (6) 6 ggr.
Sticka de första 2 m och de sista 2 m tills, varje v, 5 ggr. Maska av i början av båda v, 1 gång 3 m och 1 gång 5 m. Maska
av de rest 16 (16) 18 (18) 20 m. Sticka en ärm till.
MONTERING
Fäst trådar och lägg styckena enl mått mellan fuktiga dukar. Låt torka. Sy vänster axelsöm. Sticka halskanten: Plocka upp
ca 120 (126) 132 (138) 144 m längs hela halsöppningen. Sticka resårst: kantm, X 1 am, 1 rm X, kantm. Sticka till resåren
mäter 14 cm för halv polokrage eller 20 cm för hel polokrage. Maska av alla m i resårst.
Halv polokrage: Sy höger axelsöm tillsammans med halskanten. Vik halskanten dubbel, inåt och sy fast.
Hel polokrage: Sy höger axelsöm tillsammans med halskanten. Sy ihop övre delen av polokragen från avigs (den sidan
syns när kragen viks ned).
Sy underärmssömmarna och sy i ärmarna.
Design och beskrivning:
Petra Ivarsson
www.studionoamine.se
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin
TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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