Super Kid Mohair

Se mer av vår design på www.garngrossisten.se
GARNET KOMMER FRÅN

GARNGROSSISTEN AB

669-12

Sticka bakstycket för sig. Vid 13 cm, maska av de
18 mittersta maskorna. 1, 1 vid halsen mot axeln
maskas av. Du ska ha 14 (14) 16 m för axeln.
Sticka framstycket på motsvarande sätt. Maska av
2 m för ärmhål. Sticka 8 cm, maska av de mittersta
18 m. 1, 1, 1, 1, 1. Sluta med 14 m för axeln.
Sy ihop axeln. Plocka upp för ärmar 40 (45) 50 m.
Det kan behövas fler för att inte hål ska bildas.
Men dessa stickar du tillsammans så du har det
antal som angivits. Du ska minska 4 m var 6:e cm.
Sticka ärmarna till lagom längd för dig. Maska av.
Gör 18 flätor och fäst dem jämnt fördelat på framsidans halskant.
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Fortsätt tills du har 16 (18) 20 cm från midjan, öka
sedan så du har 110 (118) 126 m. När hela arbetet
mäter 59 (64) 69 cm maskar du av för ärmhål, 2 m
i var sida.
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Efter 15 cm minskas i varje sida var 3:e varv tills
du har 102 (110) 118 mitt i midjan.
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Lägg upp 140 (148) 156 n på rundstickor nr 5
med brunt garn. Sticka ihop maskorna. För enkelhetens skull, så byt färg när du själv önskar. Efter
ca 8 cm vrider du arbetet för att få ett litet uppsving på fållen i fram (kan uteslutas).
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Garn: Super Kid Mohair
Garnåtgång: 8 nystan (1 n gul, 1 n biege, 1 n ljusgrön, 1 n grönmelerad, 4 n brun)
Storlek: S (M) L
Stickor: Rundsticka nr 5
Design & beskrivning: Lillebil Falkenströms Design
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Tröja i mohair
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