Art. nr 23204-103

TRÖJOR
I FAVORIT
STORLEK

2 (4) 6 (8) 10 (12) år
GARN: FAVORIT från Falkgarn, 100 % Akryl, 1 n = 100 g, 210 m
GARNÅTGÅNG:
Mönsterstickad:			Enfärgad:
			
1 (2) 2 (3) 3 (3) n fg 1: 101
2 (3) 3 (4) 4 (5) n fg: 102
			
1 (1) 1 (1) 1 (1) n fg 2: 066
			
1 (1) 1 (2) 2 (2) n fg 3: 100
			
STORLEK:
2 (4) 6 (8) 10 (12) år
CENTLONG: 		
92 (104) 116 (128) 140 (152) cm
PLAGGETS MÅTT: Bröstvidd: 72 (74) 79 (84) 86 (95) cm
			
Hel längd: 40 (44) 48 (52) 56 (60) cm
			
Ärmlängd: 26 (28) 32 (37) 41 (45) cm
			
STICKOR:
4½ och 5 mm
RUNDSTICKA:
4½ cm, 40 cm
Masktäthet: 17 m och 26 v slätstickning på st 5 = 10 x 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 storlek och angiven garnåtgång
kan ändras.
Den yttersta m i var sida = kantm, stickas rät alla v
Enfärgad tröja stickas enbart med fg: 102 gul, brodera ett hjärta med efterstygn med fg
101 från den andra tröjan om så önskas (alt restgarn) se bilden.

Tröja
BAKSTYCKE: Lägg med st 4½ och fg 1 upp 58 (62) 66 (70) 74 (78) m och sticka resår 2 rm,
2 am innanför kantm i 3½ cm. (1:a v = avigsidan). Byt till st 5 och slätstickning. Öka på 1:a
v 5 (3) 3 (3) 1 (3) m jämt fördelat. När arb mäter 18 (21) 24 (27) 29 (32) cm stickas mönster
enligt diagram. Efter avslutat mönster stickas med fg 3 till arbetets slut. När arb mäter 38
(42) 46 (50) 54 (58) cm sätts de mittersta 17 (19) 21 (21) 23 (23) m för nacken på en tråd
och sticka var sida för sig. Avm ytterligare 1-1 m för nacken. Maska av de resterande m för
axeln när hela arb mäter 40 (44) 48 (52) 56 (60) cm.
FRAMSTYCKE: Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arb mäter 35 (39) 42 (46) 49 (53)
cm sätts de mittersta 13 (15) 15 (15) 17 (17) m för halsen på en tråd och var sida stickas för
sig. Avm ytterligare 2-1-1 (2-1-1) 2-1-1-1 (2-1-1-1) 2-1-1-1 (2-1-1-1) m. Avm rakr för axeln vid
samma mått som på bakstycket.
ÄRMAR
Lägg med st 4½ och fg 2 upp 34 (34) 38 (38) 42 (42) m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför
kantm (1:a v = avigsidan), efter 1 v fortsätter du sticka med fg 1 till arb slut. När resåren
mäter 3½ cm, byt till st 5 och slätstickning. Öka på 1:a v 1 m jämt fördelat. När arb mäter
5 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökningen med 2½ (2) 2½ (2½) 2½ (2½)
cm mellanrum till det finns 53 (57) 59 (63) 69 (73) m på stickan. När hela arb mäter 26 (28)
32 (37) 41 (45) cm avm alla m ej för fast.
MONTERING: Spänn ut delarna enligt mått och täck med fuktig duk och låt den torka. Sy
ihop axelsömmarna. Halskant: plocka från rätsidan med rundsticka 4½ och fg 3 upp 68
(72) 76 (76) 80 (80) m runt halsen inkl m från trådarna och sticka resår 2 rm, 2 am i 2 (2) 2½
(2½) 2½ (2½) cm, avsluta med 2 v resår med fg 2. Maska av i resår. Sy i ärmarna, beräkna
ärmhålsdjupet till 15 (16) 17 (18) 19½ (21) cm. Sy ihop sid och ärm sömmarna samtidigt,
använd kantm till sömsmån. Pressa lätt på sömmarna.
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Börja vid resp pil och sticka från höger till vänster.
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FALKGARN
Design och beskrivning: Katarina Segerbrand
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