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DAM OCH HERRTRÖJA I SKOTTE

Best. nr: 23475-1007 Garn: Skotte 100% Akryl från Falkgarn Färg: 351 Röd
Storlek: S (M) L (S) M (L)
Masktäthet: 20 m mönsterst på st 4,5 = 10 cm.
Garnåtgång
Bfg grå 2 ½ (3) 3 (3 ½) 3 ½ (4) n fg 837
Mfg vit ½ (1) 1 (1) 1 (1) n fg 11

Stickor: 3,5 och 4,5 mm
Plaggets mått
Bröstv: 110 (120) 130 (115) 125 (135) cm
Längd: 70 (75) 77 (73) 75 (77) cm

BESKRIVNING
BAKSTYCKET

ÄRMAR

Lägg på st 3,5 och med grått upp 108-120-128116-124-136 m och sticka resårst 2 am med grått
och 2 räta med vitt till resåren mäter 5 cm. Lägg
upp 1 m i var sida samt öka 2-0-2-0-2-0 m jämnt
fördelat på sista v = 112-122-132-118-128-138
m. Byt till st 4,5 och sticka i grått mönster utom
på 1 kantm i var sida som stickas rät. När stycket
mäter c:a 35 cm mönstret måste sluta med en hel
ruta så sticka några varv till om det behövs. Sticka
1 rätt varv, därefter stickas randmönstret från
avigsidan randmönster i rätstickning enl följande:
2 räta varv med grått, 2 räta varv med vitt, 2 v
grått, 2 v vitt, 2 varv grått, 2 v vitt, 2 varv grått,
2 v vitt, 2 varv grått, 2 v vitt, 16 v grått. Upprepa
randningen 1 gång till och därefter stickas resten
av stycket rätst i grått. När arb mäter 68-73-7571-73-75 cm avm de mittersta 28-30-32-30-3232 m för nacken och var sida stickas för sig, avm
ytterl 2,1 m för nacken och rest m vid 70-75-7773-75-77 cm. Andra sidan stickas lika åt motsatt
håll.

Lägg på st 3,5 och med grått upp 48-48-5252-56-56 m och sticka randig resår som på
bakstycket i 5 cm. Lägg upp 1 m i var sida samt
öka 16-18-18-16-14-18 m jämnt fördelat på sista
v = 66-68-72-70-72-76 m. Byt till st 4,5 och
sticka mönster 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
= 106-110-114-114-118-122 m OBS! När ärmen
mäter c:a 25 cm sluta med en hel ruta sticka 1 rätt
v, därefter stickas randmönster 2 v grått, 2 varv
vitt i rätst till ärmen mäter 47-48-49-52-53-55
cm. Maska av.

FRAMSTYCKET
Lägg upp och sticka lika bakstycket till arb mäter
62-67-69-65-67-69 cm då avm de mittersta 1820-22-20-22-22 m för halsen och var sida stickas
för sig, avm ytterl 3,2,2,1 m för halsen och rest vid
70-75-77-73-75-77 cm. Andra sidan stickas lika
åt motsatt håll.

MONTERING OCH HALSKANT
Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter
angiven masktäthet och låt dem torka. Sy vänster
axelsöm. Plocka på st 3,5 och med grått upp c:a
92-96-96-100-104-104 m och sticka resår som
på bakstycket. Se till att ränderna går jämnt upp
runt om. När kanten mäter 5 cm stickas 2 varv
resårst med grått. Maska av. Sy höger axelsöm och
halskant. Sy i ärmarna och slutligen sys ärm och
sidsömmar ihop samtidigt.
Modell: Britt-Inger Sandström
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