2630

Sox, 70% ull, 30% polyamid
Storlek:
S (M) L (XL)
Garnåtgång: 12 (13) 14 (16) n.fg 211, 205, 210 & 262

Tröja
SOX, 70% ull, 30% polyamid
2630
Storlek: 		
Bröstvidd:		
Hel längd:		
Garnåtgång:		
		
		
		

S		
84
60
9		
2		
1		
1		

(M)			L		(XL)
(92)			100		(108)
(61)			62		(63)
(9)				10		(11)
(2)				 3		 (3)
(1)				 1		 (1)
(1)				 1		 (1)

cm
cm
n.fg 211 (ljusgrå)
n.fg 205 (natur)
n.fg 267 (mörkblå)
n.fg 210 (svart)

Rundstickor:		 Svarta Fåret 5½ mm, 40 och 80 cm
Strumpstickor: Svarta Fåret 5½ mm
Masktäthet: 16 m och 22 varv slätstickning på st 5½ = 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.
TRÖJA
Bålen: Lägg upp 156 (168) 180 (196) m på lång rundst 5½ med grått garn och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4
cm (alla storl). Sticka därefter runt i slätst (alla v räta) och minska jämnt fördelat på första slätst varvet till 136
(148) 160 (172) m (minska över aviga m genom att sticka 2 m tills rätt). Sätt en markering i var sida med 68
(74) 80 (86) m för varje del. Efter 3 v slätst stickas en mönsterbård enl diagrammets 6 nedersta varv. Fortsätt
därefter sticka släts med grått garn. När arb mäter 38 (39) 40 (41) cm avm 8 m i var sida (under varje ärm, 4 m
på var sida om varje markering). Låt rest 60 (66) 72 (78) m på var sida vila.
Ärmar: Lägg upp 44 (44) 48 (48) m på strumpst 5½ med grått garn och sticka runt i resår 2 rm, 2 am i 4 cm
(alla storl). Sticka därefter runt i slätst (alla v räta) och minska jämnt fördelat på första slätst varvet till 40 (40)
44 (44) m (minska över aviga m genom att sticka 2 m tills rätt). Efter 3 v slätst stickas en mönsterbård enl
diagrammets 6 nedersta varv. Fortsätt därefter sticka släts med grått garn. OBS! Sätt en markering vid varvets
början och slut och öka 1 m på var sida om markeringen. Öka genom att ta tråden mellan m, vrid och sticka 1
rm. Fortsätt öka på detta sätt med ca 4 (3½) 4 (3½) cm:s mellanrum totalt 8 (10) 9 (11) ggr = 56 (60) 62 (66) m.
När arb mäter 45 cm (eller önskad längd) avm 8 m under ärmen. Låt rest 48 (52) 54 (58) m vila och sticka en
likadan ärm till.
Oket: Sätt delarna på rundstickan och sticka runt i släts med grått garn och alla m. Sticka på första v ihop m
där delarna möts = 212 (232) 248 (268) m. Sätt en markering vid varje hopstickning (= 4 markeringar). Minska
enl följ: Sticka till 2 m före en markering, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över den stickade (= 1 öpht), 1 rm
(= den markerade m), 2 rm tills. Minska lika vid de andra markeringarna = 8 minskade m på varvet. Upprepa
dessa minskningar vartannat v totalt 4 (4) 6 (6) ggr = 180 (200) 200 (220) m. Fortsätt sticka mönster enl
diagrammet. Upprepa diagrammet varvet runt 9 (10) 10 (11) ggr. Minska enl diagrammet. Byt till kortare rundst
när maskantalet inte räcker för den långa rundst. När diagrammet är färdigstickat finns det 90 (100) 100 (110) m
på varvet. Fortsätt sticka resår 2 rm, 2 am med grått garn och minska på första resårvarvet jämnt fördelat till 84
(88) 92 (92) m. Sticka resår i 4-5 cm. Maska av i resår ej för fast.
Sy till under ärmarna. Lägg plagget enl mått mellan fuktiga dukar och låt torka.
Design och beskrivning:
SVARTA FÅRET AB
www.svartafaret.se
Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

= grå
= oblekt
= mörkblå
= svart
= 2 m tills rätt

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
Copyright © Svarta Fåret
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