
HERRTRÖJA
i bomull
STORLEK  XS/S (M) L (XL) 

GARN:  EMMA 100 g 
 från Falkgarn AB

GARNÅTGÅNG:  5 (6) 7 (7) n fg 664 grön
    1 (1) 1 (1) n fg 851 vit
    1 (1) 1 (1) n fg 874 svart

 

 

Best. nr 23190-1107



 

STICKBESKRIVNING: 
BAKSTYCKET:  Lägg med st 3 och grön upp 144 (160) 176 (192) m och sticka resår X 2 am, 2 rm X upprepa X X 

sluta med 2 am, efter 5 v randa enligt följande: X 4 v svart, 4 v vit, 4 v grön X upprepa X X ytterligare 1 gång. 

Vid varje färgbyte stickas 1:a v rät, därefter stickas resår som tidigare. Nu stickas flät- och strukturmönster 

enligt diagram med grönt garn, öka på första v 10 (10) 8 (8) m jämt fördelat. 

När arb mäter 44 (45) 46 (47) cm avm 4 m i var sida för ärmhålet. Gör 1 int i var sida innanför kantm med 1 

varvs mellanrum sammanlagt 4 ggr i var sida. När arb mäter 64 (66) 68 (70) cm sätts de mittersta 48 (50) 52 

(52) m för nacken på en tråd och var sida stickas för sig. Avm ytterl 2-1 m. Avm rakt för axeln när hela arb 

mäter 66 (68) 70 (72) cm.

FRAMSTYCKET:  Lägg upp och sticka lika bakstycket. Resåren stickas X 2 rm, 2 am X sluta med 2 rm. När arb 

mäter 57 (59) 61 (63) cm sätts de mittersta 40 (42) 44 (44) m för halsen på en tråd och var sida stickas för sig. 

Avm ytterl vartannat v 2-2-1-1-1 m. Avm rakt för axeln vid samma mått som på bakstycket.

ÄRMAR:  Lägg med st 3 och grön upp 74 (78) 78 (82) m och sticka resår 2 rm, 2 am, randa som på bak och 

framstycket. Nu stickas flät- och strukturmönster enligt diagram med grönt garn, öka på första v 6 (6) 6 (6) m 

jämt fördelat. När arb mäter 10 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa ökningen med 1,5 (1,5) 1,5 (1,5) cm 

mellanrum till det finns 128 (132) 138 (144) m på atickan. När arb mäter 49 (50) 51 (52) cm

avm 4 m i var sida för ärmhålet. Gör 1 int i var sida vartannat v 4 ggr. Maska av rät från rätsidan.

MONTERING:  Spänn ut plaggdelarna enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.  Sy ihop axlarna. Hal-

skant: Plocka från rätsidan med rundsticka 3 upp 152 (156) 160 (160)  m och sticka resår 2 rm, 2 am, randa 

enligt följande: 3 v grön, 4 v svart, 4 v vit, 2 v grön, maska av i resår. Sy i ärmarna. 

Sy ihop sid och ärmsömmarna samtidigt, använd kantm till sömsmån.

Design och beskrivning Katarina Segerbrand

HERRTRÖJA i bomull      Best. nr 23190-1107
GARN:  EMMA 100 g från Falkgarn AB                      

 

PLAGGETS MÅTT: 
u Övervidd: 92 (102) 110 (120) cm u Hel längd: 66 (68) 70 (72) cm u Ärmlängd: 49 (50) 51 (52) cm

STICKOR: 3 mm  RUNDSTICKA: 3 mm, 60 cm (halskant)
MASKTÄTHET:    33 m flätmönster med st 3 = 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.
    OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.

Intagning i början av v: 2 m tillsammans rät
Intagning i slutet av v: 2 m tillsammans i de bakre maskbågarna

Mönster enligt diagram
Tips! Det är alltid en god idé att läsa igenom texten innan du påbörjar ditt arbete så att du inte missar något moment.
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= rm från rätsidan, am från avigsidan = am från rätsidan, rm från avigsidan = sätt 3 m på hjälpsticka framför arbetet, 3rm, sticka 
hjälpstickans m räta

Börja här 
Bak & framst

Sluta här 
Bak & framst

Mitten ärmar.
Räkna ut var du skall börja och sticka endast 1 fläta 
mitt på arbetet. Sticka rätränder på var sida därom.


