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RUNDHALSAD TRÖJA

Best. nr: 23151-1109 Garn: Krabat 100% Syntet från falkgarn
Storlek: (60) 70 (80) 90 cl
Tröjans övervidd ca: (56) 60 (62) 66 cm
Tröjans längd ca: (30) 32 (34) 38 cm
Garnåtgång: (2) 2 (2) nystan vitt, 1
nystan blått
Stickor: 3 och 3,5
Masktäthet: 24 m slätstickning = 10 cm

Mönster:Resårstickning: x 1 rm, x 1 am,
upprepa x_x
Randig resår 4 v vitt, 2 v blått, 2 v vitt, 2 v
blått, 4 v vitt
Slätstickning: sticka växelvis 1 v rm, 1 v am
Tillbehör: 3 Knappar för tröjan

BESKRIVNING
BAKSTYCKE
Lägg med vitt garn och stickor 3 upp (71) 75 (77)
81 m och sticka randig resår. Byt till stickor 3,5
och sticka slätstickning. När arbetet mäter (28) 30
(32) 36 cm, avmaskas de mittersta (13) 15 (15) 17
m för halsen och var sida stickas för sig. Vid halsen
avmaskas ytterligare 4 m = (25) 26 (27) 28 m.

Maska av i resår. Lägg på vänster axel,
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 ärm- och sidsömmarna.
Sy i knapparna på axeln.
Design: Agneta Rundström

VÄNSTER AXEL
När arbetet mäter (29) 31 (33) 37 cm stickas
resårstickning i 2,5 cm. Maska av i resår

HÖGER AXEL
När arbetet mäter (30) 32 (34) 38 cm avmaskas alla
axelmaskor på en gång

FRAMSTYCKE
Sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter (26)
28 (30) 34 cm, avmaskas de mittersta (13) 15 (15)
17 m för halsen och var sida stickas för sig. Vid
halsen avmaskas ytterligare vartannat v 2, 2 m =
(25) 26 (27) 28 m. Vänster axel: När arbetet mäter
(29) 31 (33) 37 cm stickas resårstickning i 2,5 cm.
Mitt på resårkanten görs 2 knapphål (över 2 m).
Beräkna att det 3:e knapphålet ska komma mitt i
halskanten. Maska av i resår.

HÖGER AXEL
När arbetet mäter (30) 32 (34) 38 cm avmaskas alla
axelmaskor på en gång.

ÄRMAR
Lägg med vitt garn och stickor 3 upp (36) 40 (42)
44 m och sticka randig resår. På sista resårvarvet
ökas 13 m jämnt fördelat över varvet= (49) 53 (55)
57 m. Byt till stickor 3,5 och sticka slätstickning
med vitt garn. Efter 20 v ökas 1 m i var sida
varannan cm (6) 6 (7) 7 ggr= (61) 65 (69) 71m.
När ärmen mäter (18) 20 (22) 24 cm avmaskas alla
m på en gång.

MONTERING
Sy höger axelsöm. För halskant, plocka med vitt
garn och stickor 3 upp ca (67) 71 (75) 81 m längs
halshålet och sticka randig resår: 2 v vitt, 2 blått, 2
v vitt. Gör vid vänster axel 1 knapphål (över 2 m).

FALKGARN

