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GARNET KOMMER FRÅN

GARNGROSSISTEN AB

Tips: sticka gärna båda ärmarna på samma gång.
Varsitt nystan)

G

T•

VIKTI G

T

ÄRMAR
Lägg upp 29 m med stickor nr 6 och sticka resår
i 10 cm. Byt till st nr 7 och sticka slätstickning ca
10 cm. Öka 1 m i var sidan 8 gånger. När arbetet
är 49 cm minska 1 m i var sida 6 gånger. När ärmen är 61 cm maska av resterande maskor. Sticka
andra ärmen lika.
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FRAMSTYCKE
Lägg upp 48 m på st nr 6 och sticka resår 1 r, 1a i
10 cm. Övergå till st nr 7 och sticka slätstickning.
Öka 6 m på första v. Vid 42 cm minskas 1 m i var
sida från rätsidan 6 ggr för ärmhålet. När arbetet
mäter 58 cm maska av de mittersta 14 maskorna
och sticka varje axel var för sig i 5 cm. Minska 2,
1 m mot halsringningen vartannat varv. Maska av
från ärmsidan i 5 m åt gången 2 ggr.
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BAKSTYCKE
Lägg upp 45 m på stickor nr 6 och sticka resår
1 r, 1 a i 10 cm. Övergå till st nr 8 och sticka slätstickning. Öka 5 m på första v. Vid 42 cm minska
1 m i var sida för ärmhålet från rätsidan 2 ggr. När
arbetet mäter 64 cm maska av de 12 mittersta
maskorna och sticka varje sida för sig. Minska 2 m
mot halsringningen första på första v och maska
av för axeln från ärmsidan 5 m åt gången 2 ggr.
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Garn: Karin
Garnåtgång: 8 nystan
Storlek: Dam strl 38
Stickor: nr 6 och 7
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Mjuk och lätt polotröja
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KRAGE
Sy den ena axelsömmen. Plocka upp 90 maskor
runt halsenringningen på stickor nr 6 från rätsidan.
Sticka resår så här: från rätsidan 2r, 1 a. Från avigan 1r, 2 a. Sticka rakt i 22 cm. Maska av löst.§
MONTERING
Sy andra axelsömmen och kragen. Sy sidsömmarna. Sy ärmsömmarna och montera ärmarna.
TIPS
Sy sömmarna med maskstygn från rätsidan för att
få en så slät och osynlig söm som möjligt.

