DAMTRÖJA MED
STJÄRNA
STORLEK

S (M) L

Best. nr 23210-2017

Garn: Mitzy 100 g från Falkgarn
100 % akryl

GARNÅTGÅNG:

6 (6) 7 grått, 1 n vitt

Övervidd: 			
Hel längd: 		
Ärmlängd: 		
Stickor:			

95 (100) 105 cm
60 (61) 61 cm
39 (41) 43
6 & 7 mm 		

DAMTRÖJA MED STJÄRNA Best. nr 23210-2017
GARN: Mitzy 100 g från Falkgarn
MASKTÄTHET: 		

12 m = 10 cm på st 7. OBS! Kontrollera stickfastheten noga. Stickar du
för fast, byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor.
				
Stämmer inte stickfastheten får arbetet fel mått och angiven garnåt		
				gång kan ändras.
									

STICKBESKRIVNING:
BAKSTYCKE:
Lägg upp 54 (60) 66 m med st nr 6. Sticka resår 2 rm 2 am i 7 varv. Byt till st nr 7 och fortsätt med slätstickning
(rm på rätsidan och am på avigsidan). Tills arbetet mäter 39 (40) 40 cm. Maska av 3 m i var sida på
ärmhålet. Gör nu raglanintagningar vartannat varv från rätsidan: 1 km, lyft 1 m, 1 rm, drag den lyfta m över,
sticka tills 3 m återstår, 2 m tillsammans, 1 km. När 20 m återstår sätt dessa på en tråd eller
avmaskningsnål.
FRAMSTYCKE:
Stickas lika tills 8 raglanintagningar är gjorda.
När arbetet mäter 14 cm stickas stjärnan in i
mitten på arbetet enligt diagram.
ÄRMAR:
Lägg upp 30 (36) 38 m med stickor nr 6 och
sticka resår 2 rm, 2 am i 7 cm. Byt till st nr 7
och slätstickning. Öka 1 m i var sida vart 4:e
varv tills det finns 46 (52) 58 m. Sticka rakt upp
tills ärmen mäter 45 (47) 49 cm eller önskad
längd. Maska av 3 m i var sida. Gör sedan
raglanintagningar tills ärmen har samma antal
intagningar som framstycket. Maska av
återstående maskor i 3 omgångar vartannat
varv 4, 5 och sedan resterande maskor. Sticka
andra ärmen spegelvänd. Sy ihop 3
raglansömmar.
KRAGE:
Plocka med stickor nr 6 upp ca 75-80 m och
sticka resår 2 rm, 2 am i 3 cm. Maska av
löst- Sy ihop krage, raglan– och sidsömmar.
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