
DAMTRÖJA
MED STUKTUR-
MÖNSTER
STORLEK S (M) L (XL)

Garnåtgång:    4 (5) 5 (6) n fg 411 vit 1 (1) 1 (1) n fg 204 kungsblå
Stickor:              4,5 och 5 mm  
Rundsticka:     4,5 mm, 60 cm  (halsringning)

Plaggets mått:    Övervidd 97 (103) 110 (123) cm
Hel längd:            62 (64) 66 (68) cm
Armlängd:           46 (47) 48 (49) cm  
 

FALKGARN

Best. nr 23204-105                      Garn: Tanja 100 g från Falkgarn 100 % akryl

00027



BESKRIVNING:

MASKTÄTHET
18 m och 24 v strukturstickning med stickor 5 = 10 x 10 
cm. 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 garnåtgång kan ändras.

STRUKTURMÖNSTER: UPPREPA X X
Varv 1: rm
Varv 2: X 3 am, 3 rm X sluta med 3 am
Varv 3: X 3 rm, 3 am X sluta med 3 rm
Varv 4:= v 2
Varv 5: X 1 omslag, lyft 1 m rät, 2 m tillsammans rät, drag 
den lyfta m över, 1 omslag, 3 rm X sluta med 1 omslag, 
lyft 1 m rät, 2 m tillsammans rät, drag den lyfta m över, 
1 omslag.
Varv 6: = v 3
Varv 7: = v 2
Varv 8: = v 3
Varv 9: X 3 rm, 1 omslag, lyft 1 m rät, 2 m tillsammans 
rät, drag den lyfta m över, 1 omslag X sluta med 3 rm
Upprepa varv 2 - 9

BAKSTYCKE
Lägg upp med st 4,5 kungsblå upp 84 (90) 96 (108) m 
och sticka resår 1 rm, 1 am i 7cm(1:a v = avigsidan). Byt 
till stickor 5, vitt och strukturstickning enligt förklaring, 
öka 5 m på första v. När arb mäter 40,5 (42) 43,5 (45) cm 
avm 2 m i var sida för ärmhålet. Gör därefter 1 int i var 
sida innan för kantm 2 ggr. När arb mäter 60 (62) 64 (66) 
cm sätts de mittersta 27 (27) 29 (29) m för nacken på en 
tråd och sticka var sida för sig. Avm ytterl 1-1m. Avm rakt 
för axeln när hela arb mäter 62 (64) 66 (68) cm.
 

FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka lika bakstycket. När arb mäter 50 (52) 
54 (56) cm sätts de mittersta 19 (19) 21 (21) m på en tråd 
och sticka var sida för sig.  Avm ytterligare 2-2-1-1 m. 
Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket.

ÄRMAR
Lägg upp med st 4,5 och kungsblå upp 42 (44) 46 (46) m 
och sticka resår 1 re, 1 am i 7 cm (1:a v = avigsidan). Byt 
till st 5, vitt och strukturmönster enligt förklaring, öka på 
första v jämnt fördelat till = 47 (47) 47 (47) m. Öka
1 m i var sida innanför kantm på det 5:4 strukturstickade 
varvet. Upprepa ökningen med 2 (2) 2 (2) cm
mellanrum till det finns 79 (81) 83 (85) m på stickan. 
När hela arb mäter 46 (47) 48 (49) cm avm 2 m för
ärmhåleti var sida. Gör därefter 1 int i var sida innan för 
kantm 2 ggr. Sticka 1 v avigt.  Maska av rät.

MONTERING
Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk 
och låt torka. Sy ihop axlarna. Halskant: plocka från 
rätsidan med rundsticka 4,5 och kungsblå upp 98 (98) 
102 (102) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 9 v. Maska 
av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna, 
använd kantm till sömsmån, lämna öppet vid resåren
6,5 cm på bak och framstycket.
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