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DAM OCH HERRTRÖJA I SKOTTE MED MÖNSTER

Storlek: S (M) L (S) M (L)
Plaggets mått
PI bröstv: 110 (120) 130 (115) 125 (135) cm
Längd: 70 (72) 74 (74) 75 (76) cm
Stickor: 3 ½ och 4 ½ mm

Garnåtgång
Marin: 6 (6) 8 (8) 8 (10)
Vitt: 4 (6) 6 (6) 6 (8)
Masktäthet: 20 m mönster på st 4 1/2 = 10 
cm.
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BAKSTYCKET
Lägg på st 3 ½ och med marin upp 105-117-123-
109-119-125 m och sticka resårst 1 rm, 1 am i 6 
cm. Lägg upp 1 m i var sida samt öka 6-4-8-
8-8-12 m jämnt fördelat på sista v = 113-123-
133-119-129-139 m. Byt till st 4 ½ och sticka 
mönster enl diagram utom på 1 kantm i var sida 
som stickas rät. När arb mäter 68-70-72-72-73-
74 cm avm de mittersta 27-29-31-31-33-33 m 
för nacken och var sida stickas för sig, avm ytterl 
2,1 m för nacken och rest m avm när arb mäter 
70-72-74-74-75-76 cm. Andra sidan stickas lika 
åt motsatt håll.

FRAMSTYCKET RUND HALS
Lägg upp och sticka lika bakstycket till arb mäter 
63-64-66-66-67-68 cm avm de mittersta 17-19-
21-21-23-23 m för halsen och var sida stickas 
för sig, avm ytterl 3, 2, 2, 1 m och rest när arb 
mäter som bakstycket. Andra sidan stickas lika åt 
motsatt håll.

FRAMSTYCKET V-RINGAD HALS
Lägg upp och sticka lika bakstycket till arb mäter 
44-45-46-45-45-46 cm då sätts mittm på en tråd 
och var sida stickas för sig, minska 1 m innanför 1 
kantm för v-ringn med c:a 1 ½ cm mellanrum 15-
16-17-17-18-18 ggr. Maska av rest 40-44-48-41-
45-50 m för axeln när arb mäter som bakstycket: 
Andra sidan stickas lika åt motsatt håll.

ÄRMAR
Lägg på st 3 ½ och med marin upp 47-47-49-
51-53-55 m och sticka resårst 1 rm, 1 am i 6 cm. 
Lägg upp 1 m i var sida samt öka 16-18-20-16-
16-18 cm i jämnt fördelat på sista v = 65-67-71-
69-71-75 m. Byt till st 4 ½ och sticka mönster enl 
diagram utom på 1 kantm i var sida som stickas 
rät. Öka 1 m i var sida innanför kantm med c:a 

2 cm mellanrum 20-21-21-22-23-23 ggr= 105-
109-113-113-117-121 m. Maska av när ärmen 
mäter 47-48-49-52-53-55 cm.

MONTERING OCH HALSKANT
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter 
angiven masktäthet och låt dem torka. Sy vänster 
axelsöm.

RUND HALS
Plocka på st 3 ½ och med marin upp c:a 108-112-
116-116-120-122 m runt halskanten första varvet 
stickas rätt från avigsidan sedan stickas resårst 1 
rm, 1 am i 8 cm. Maska av. Vik halskanten inåt 
och näst fast den sy höger axelsöm.

V-RINGAD HALSRINGN
Plocka på st 3 ½ och med marin upp c:a 190-196-
202-202-208-214 m längs v-ringn och nacken 
första v stickas rätt från avigsidan. OBS: Mittm 
stickas avig från avigsidan. Därefter stickas resårst 
1 rm, 1 am se till att mittm blir rät, minska 1 m 
på var sida om den mittersta m gör detta genom 
att sticka 2 m tills på var sida om mittm varje varv 
från rätsidan. Maska av när kanten mäter 3 cm. Sy 
höger axelsöm. Sy i ärmarna och slutligen sys ärm 
och sidsömmar ihop samtidigt.
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