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MÖNSTERSTICKAD DAM- OCH HERRTRÖJA

Best. nr: 23125-3007 Garn: Sport 70% Ull, 30% Polyamid från Falkgarn
Storlek: Dam/Herr XS (S) M (L) XL (2XL)
Övervidd: Ca 90 (94,5) 103,5 (112,5) 121,5
(135) cm
Hel Längd: Ca 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm
Ärmlängd: Ca 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm
Rundstickor: 4 mm, 40 cm 4 och 4,5 mm, 60
alt 80 cm
Strumpstickor: 4 och 4,5 mm

Garnåtgång
Fg 1: Ca 500 (500) 600 (600) 700 (700) g (fg
1016, rosa)
Fg 2: Ca 200 (200) 200 (300) 300 (300) g (fg
1018, blå)
Masktäthet: Ca 20 m och 22 v mönster på st
4,5 = 10 x 10 cm

BESKRIVNING
OSYNLIG AVMASKNING
Vänd arbetet med avigsidan utåt och fördela m på
2 stickor. Håll stickorna paralellt I vänster hand
och sticka med ytterligare 1 sticka I höger hand.
Tag 1 m från främre och 1 m från bakre stickan
och sticka ihop de 2 m rät, sticka ihop nästa 2 m
likadant, drag den första m över den andra = 1 m
på stickan. Fortsätt sticka ihop och avmaska alla
m på samma sätt.

FRAM OCH BAKSTYCKE
Lägg med rundsticka 4 och fg 1 upp 180 (188)
206 (224) 242 (270) m och sticka runt i resår
1 rm, 1 am i 6 cm. Byt till rundsticka 4,5 och
sticka runt i slätstickning = alla varv stickas räta,
i 2,5 (0) 1 (2) 3 (0) cm och öka på första v 0 (1)
1 (1) 1 (0) m. Nu stickas mönster enligt diagram,
börja vid Börja här och sticka mönstret runt med
rundstickan. När du stickar den stora stjärnan
utgår du från mittmaskan och stickar bakstycket
resp framstycket med utgångspunkt från att de
börjar och slutar på samma sätt, detta görs för att
den stora stjärnan inte är delbar med 9 m. Efter
avslutat diagram stickas med fg 1 till arbetets slut.
När arbetet mäter 40,5 (42) 43,5 (44,5) 45,5
(46,5) cm delas arbetet och sticka var del för sig.
Bak resp framstycket består av: 91 (95) 103 (113)
121 (135) m.

BAKSTYCKET
Maska av i var sida för ärmhålet med 3,2,1,1 m.
När arbetet mäter 56 (58) 60 (62) 64 (66) cm
sätts de mittersta 27 (27) 29 (29) 31 (31) m och
var sida stickas för sig. Maska av ytterligare 2-1 m.
När hela arbetet mäter 58 (60) 62 (64) 66 (68) cm
sätts axelns m på en tråd.

bakstycket. När arbetet mäter 50 (52) 54 (56) 58
(60) cm sätts de mittersta 21 (21) 23 (23) 25 (25)
m för halsen på en tråd och sticka var sida för sig.
Maska av ytterligare 2-2-1-1 m. Sätt axelns m på
en tråd vid samma mått som på bakstycke.

ÄRMAR
Lägg med strumpstickor 4 och fg 1 upp 48 (48)
50 (50) 52 (52) m och sticka resår 1 rm, 1 am i
6 cm. Byt till strumpstickor 4,5 och sticka runt
i slätstickning = alla varv stickas räta. Öka på
första varvet 7 m jämt fördelat. Sätt en markering
mellan 1:a och 4:e sticka = ärmen nertill och här
sker ökningarna. Efter 0 (0) 1 (1) 1 (1) v stickas
mönster enligt diagram, utgå från mittmaskan
och räkna ut var du skall börja. När arbetet mäter
8 cm ökas 1 m på var sida om markeringen.
Upprepa ökningen med 4,5 (4) 4 (3,5) 3,5 (3)
cm mellanrum till det finns 71 (73) 75 (79) 83
(87) m. När arbetet mäter 44 (45) 46 (47) 48 (49)
cm stickas fram och tillbaka och maska av för
ärmkupan med 3,2,1,1 m. Maska av på samma
varv på diagrammet som på bak resp framstycket.
Mask av.

MONTERING
Gör enligt osynlig avmskning för montering av
axlarna. Halskant: Plocka med rundsticka 4 40
cm upp 96 (96) 100 (100) 104 (104) m och sticka
resår 1 rm, 1 am i 3,5 cm. Maska av i resår. Sy i
ärmarna.
Design och beskrivning: Katarina Segerbrand
Instagram: katarinaSegerbrand

FRAMSTYCKET
Maska av i var sida för ärmhålet som på
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