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BABY MERINO 100% merinoull
Storlek:		
Garnåtgång:		
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Tröja med flätor
BABY MERINO, 100% merinoull
1295
Storlek:
Plaggets mått,
Bröstvidd:
Hel längd:
Garnåtgång: 		
Stickor: 		
Virknål: 		
Tillbehör: 		
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54
(58) 61 (66) cm 		
28
(30) 34 (38) cm
5
(5)		 6		 (7)		 n.fg 05 (natur)
Svarta Fåret 3 och 3½ mm samt en flätst
Svarta Fåret 2½ mm
2 knappar

Masktäthet: 27 m slätst med avigs utåt på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för
fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor.
OBS! Den yttersta m i var sida stickas rät alla v (= kantm).
Öka 1 m = lyft tråden mellan 2 m, vrid och sticka 1 m.
Flätmönster över 30 m:
V. 1 (räts): 3 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 6 rm, 4 am, 3 rm, 2 am, 3 rm.
V. 2 (avigs): sticka rm på rm och am på am.
V. 3: 3 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 3 m kr h, 4 am, 3 rm, 2 am, 3 rm.
V. 4 och alla jämna v (avigs): sticka rm på rm och am på am.
V. 5: 3 rm, 2 am, (kr v, 2 am, kr h) 2 ggr, 2 am, 3 rm.
V. 7: 3 rm, 3 am, kr v, kr h, 2 am, kr v, kr h, 3 am, 3 rm.
V. 9: 3 rm, 4 am, 3 m kr v, 4 am, 3 m kr h, 4 am, 3 rm.
V. 11: 3 rm, 3 am, kr h, kr v, 2 am, kr h, kr v, 3 am, 3 rm.
V. 13: 3 rm, 2 am, (kr h, 2 am, kr v) 2 ggr, 2 am, 3 rm.
V. 15: 3 rm, 2 am, 3 rm, 4 am, 3 m kr v, 4 am, 3 rm, 2 am, 3 rm.
V. 17: = V. 5.
V. 19: = V. 7.
V. 21: = 3 rm, 4 am, 3 m kr h, 4 am, 3 m kr v, 4 am, 3 rm.
V. 23: = V. 11.
V. 25: = V. 13.
Upprepa V. 3 – V. 26 hela tiden.
Förklaringar till flätmönstret:
3 m kr v = 3 m i kors till vänster: sätt 3 m på en flätst framför arb, 3 rm, sticka därefter flätstickans m rät.
3 m kr h = 3 m i kors till höger: sätt 3 m på en flätst bakom arb, 3 rm, sticka därefter flätstickans m rät.
kr v = kors till vänster: sätt 3 m på en flätst framför arb, 1 am, sticka därefter flätstickans m rät.
kr h = kors till höger: sätt 1 m på en flätst bakom arb, 3 rm, sticka därefter flätstickans m avigt.
Slätst med avigs utåt: sticka avigt från räts och rät från avigs.
Läs igenom beskrivningen innan stickningen påbörjas!
TRÖJA
Bakstycket: Lägg upp 80 (86) 86 (92) m på st 3 och sticka resår 3 rm, 3 am innanför 1 kantm i var sida i 11 (11)
13 (13) v. OBS! Öka 6 (6) 10 (10) m med jämna mellanrum på sista resårv. Byt till st 3½ och sticka flätmönster
enl. ovan på de mittersta 30 m (= börja på V. 1), övriga m på var sida därom stickas i slätst med avigs utåt (1:a v
avigt = räts) innanför 1 kantm i var sida. Vid 17 (18) 21 (24) cm avm vartannat v i var sida för ärmhål 2-1 m (alla
storlekar). Vid ca 27 (29) 33 (37) cm avm de mittersta 22 (24) 24 (26) m för nacken och var sida stickas för sig.
KOPIERING FÖRBJUDEN!

Avm därefter vartannat v 5-4 m (alla storlekar) på sidan därom. Vid 28 (30) 34 (38) cm avm resterande 20 (22)
24 (26) m för axeln ej för fast. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycket: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. OBS! Då hela arb mäter ca 23 (24) 28 (32) cm avm de
mittersta 20 (22) 22 (24) m för halsringning och var sida stickas för sig. Avm därefter vartannat v 4-3-2-1 m (alla
storlekar) på sidan därom. När hela arb mäter 28 (30) 34 (38) cm avm resterande 20 (22) 24 (26) m för axeln ej
för fast. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg upp 44 (44) 50 (56) m på st 3 och sticka resår 3 rm, 3 am innanför 1 kantm i var sida i 9 (9) 11 (11)
v. OBS! Öka 3 (5) 5 (3) m med jämna mellanrum på sista resårv. Byt till st 3½ och sticka slätst med avigs utåt
(1:a v avigt = räts) innanför 1 kantm i var sida. Vid ca 3 (3) 4 (4) cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa
denna ökning med ca 2 (2) 2 (2½) cm mellanrum tills det finns 61 (67) 73 (77) m på st. Lägg ev ökn tätare på
slutet på storlek ½ år! Vid 16 (21) 23 (26) cm avm vartannat v i var sida för ärmhål 2-1 m (alla storlekar). Maska
därefter av samtliga m ej för fast.
MONTERING
Sy ihop höger axel. Halskant: Plocka upp ett antal m som är delbart med 6+2 på st 3 från räts utmed halsringningen.
OBS! Hoppa över ca var 3:e m mitt fram och mitt bak över de avm mittm. Sticka resår 3 rm, 3 am i 7 (9) 9 (9) v
innanför 1 kantm i var sida. Maska av i resår ej för fast. Se till att halskanten ej yvar sig mitt bak och mitt fram!
Sy ihop vänster axel men om så önskas:
lämna öppet en bit från och med halskanten ner på axeln. Sy eller virka 2 hällor av lm med fm emellan med jämna
mellanrum utmed framstyckets axel/halskant. Sy i knappar på motsatt sida. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmar.
Använd kantm till sömsmån! Spänn ut plagget enl. angivna mått, täck med fuktig duk och låt torka.
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