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HJÄRTEGULLIGT
TRÖJA OCH
BYXOR

Best. nr: 23151-1103 Garn: Krabat från Falkgarn Modellbedömning: Medel
Storlek: 60 (70) 80 (90) cl.
Mått:
övervidd: ca (56) 60 (62) 66 cm.
Längd: ca (30) 32 (34) 38 cm.
Byxans höftvidd: ca (58) 60 (64) 68 cm.
Garnåtgång: (2) 2 (4) 4 nystan vitt, (1) 1 (2)
2 nystan rosa.
Stickor: Nr 3 och 3 ½.

Mönster: Resårstickning: x 1 rm, 1 am x. Upprepa
x-x
Slätstickning: Sticka växelvis 1 v rm, 1 v am.
Mönsterstickning: Stickas i slätstickning enligt
diagram
Mönsterbård: Stickas i slätstickning enligt diagram.
Tillbehör: 6 knappar (tröjan) och resårband (byxorna)
Masktäthet: 24 m slätstickning = 10 cm.

TRÖJA:

JOGGINGBYXA:

BAKSTYCKE:

FRAMSTYCKE:

Lägg med vitt garn och stickor nr 3 upp (71) 75 (77) 81 m och
sticka resårstickning i 4 cm. Byt till stickor nr 3 ½ och sticka
slätstickning. När arbetet mäter (28) 30 (32) 36 cm avmaskas de
mittersta (13) 15 (15) 17 m för hals och var sida stickas för sig.
Vid halsen avmaskas ytterligare 4 m = (25) 26 (27) 28 m. När
arbetet mäter (29) 31 (33) 37 cm stickas resårstickning i 2,5 cm.
Maska av i resår. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

Lägg med vitt garn och stickor nr 3 upp (18) 20 (22) 24 m
och sticka resårstickning i 5 cm. Byt till stickor nr 3 ½ och
sticka slätstickning. På 1:a v ökas 17 m jämnt fördelat över
v = (35) 37 (39) 41 m. När arbetet mäter 8 cm stickas en
mönsterbård enligt diagrammet och därefter stickas resten
av byxan med vitt garn. När benet mäter (21) 25 (29) 33 cm
läggs arbetet åt sidan att vänta. Sticka det andra benet lika
långt. Därefter stickas de båda benen tillsammans till ett
framstycke genom att man lägger upp (6) 6 (8) 10 m mellan
benen = (76) 80 (86) 92 m. Sticka först 4 v och minska
därefter för grenkilen från rätsidan: sticka först 4 v och
minska därefter för grenkilen från rätsidan: sticka (36) 38
(41) 44 rm, 1 öhpt, 2 rm tills., (36) 38 (41) 44 rm. Fortsätt
att minska vart 4:e v ytterligare (2) 2 (3) 4 ggr = (70) 74
(78) 82 m. När arbetet mäter, från grenen mätt, (16) 17 (18)
19 cm byt till stickor nr 3 och sticka resårstickning i 5 cm.
Maska av i resår.

FRAMSTYCKE:
Lägg upp och sticka resårstickning med vitt garn lika som på bakstycket. Byt till stickor nr 3 ½ och sticka mönsterstickning enligt
diagrammet. När arbetet mäter (26) 28 (30) 34 cm avmaskas de
mittersta (13) 15 (15) 17 m för hals och var sida stickas för sig.
Vid halsen avmaskas ytterligare vartannat v 2,2 m = (25) 26 (27)
28 m. När arbetet mäter (29) 31 (33) 37 cm stickas resårstickning
i 2,5 cm. Mitt på resårkanten görs 2 knapphål (över 2m). Beräkna att det 3:e knapphålet ska komma i halskanten. Maska av i
resåren. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.

ÄRMAR:
Lägg med vitt garn och stickor nr 3 upp (36) 40 (42) 44 m och
sticka resårstickning i 4 cm. Byt till stickor nr 3 ½ och sticka
slätstickning. På 1:a v ökas 13 m jämnt fördelat över v = (49) 53
(55) 57 m. När slätstickningen mäter 3 cm stickas en mönsterbård
enligt diagrammet och därefter stickas resten av ärmen med vitt
garn. Samtidigt ökas 1 m i var sida varannan cm (6) 6 (7) 7 ggr =
(61) 65 (69) 71 m. När ärmen mäter (18) 20 (22) 24 cm avmaskas
alla m på en gång.

MONTERING:
Halskant på bakstycket: Plocka med vitt garn och stickor nr 3
upp ca (35) 39 (43) 47 m längs halshålet på bakstycket och sticka
resårstickning i 2,5 cm. Maska av i resår. Halskant på ramstycket:
Plocka med vitt garn och stickor nr 3 upp ca (39) 43 (47) 51 m
längs halshålet på framstycket och sticka resårstickning i 2,5 cm.
Gör på mitten av resårkanten 1 knapphål (över 2 m) vid vardera axeln. Maska av i resår. Lägg framstyckets axelresår ovanpå
bakstyckets axelresår och sy samman dem i sidan = 2,5 cm. Sy fast
ärmarna (ärmhålen är ca (13) 13,5 (14,5) 15 cm djupa. Sy ärmoch sidsömmarna. Sy i knapparna på axlarna.

BAKSTYCKE:
Benen stickas lika som på framstycket. Därefter stickas de
båda benen tillsammans till ett bakstycke genom att man
lägger upp (6) 6 (8) 10 m mellan benen = (76) 80 (86) 92
m. Sticka rakt tills arbetet mäter, från grenen mätt, (16) 17
(18) 19 cm. Nu stickas förkortade v för att höja byxan mitt
bak från rätsidan enligt följande: Sticka slätstickning tills
5 m återstår, vänd, lyft 1:a m och sticka tills 5 m återstår i
motsatta sidan, vänd, lyft 1:a m och sticka tills 10 m återstår,
vänd lyft 1:a m och sticka tills 10 m återstår. Fortsätt att
sticka på detta sätt med 5 m mer före varje vändning tills det
finns 5 vändningar i varje sida. Byt till stickor nr 3 och sticka
resårstickning med alla m i 5 cm. Maska av i resår.

MONTERING:
Sy samman byxan. Vik midjeresåren dubbel mot avigsidan
och sy fast. Trå i ett resårband.
Design: Agneta Rundström

