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Herrtröja med omlottkrage

Storlek: XS/S-M-L-XL
Plaggets mått
½ övervidd: 54-57-63-66 cm
Längd: 64-66-68-70 cm
Ärmlängd: 57-58-60-61 cm
Garnåtgång: Lowisa färg 234 18-18-19-20 nyst. á 50 gram
Stickor: 7 och 8 mm
Masktäthet: 12 m och 16 varv = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många m, byt till grövre
stickor.
Bakstycke: Lägg på st nr 7 upp 58-62-68-74 m och sticka resår 2rm,2am i 5 cm. Byt till st nr 8 och slätstickning. När
arbetet är 12 cm ökas 1 m i båda sidor innanför 1 km på var 12:e-12:e-13:e-13:e cm 3 ggr. När arbetet är 41-42-4344 cm avmaskas för ärmhål i båda sidor, först 3 m 1 ggr, sen 1 m 2-3-5-6 ggr på vartannat varv innanför kantmaskan
= 54-56-58-62 m. När arbetet mäter 62-64-66-68 cm avmaskas de mittersta 18-20-20-20 m för halsen och var sida
stickas för sig. Minska ytterligare mot halsen med 1,1m på vartannat varv. Maska samtidigt av för axlarna med 8,8-9,8-9,9-10,10 m på vartannat varv.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet mäter 48-50-51-53 cm och maska av de mittersta 12
m. Sticka var sida för sig = 21-22-23-25 m på var sida. Fortsätt att minska mot halsen, innanför 1 km 1 m på vart 5:e
varv 5 ggr = 16-17-18-20 m kvar för axeln. Maska av för axeln som på bakstycket, vid samma längd. Sticka den andra
sidan lika men åt motsatta hållet.
Ärmar: Lägg på st nr 7 upp 28-28-34-34 m och sticka resår 2rm,2am i 5 cm. Byt till st nr 8 och slätstickning. Öka innanför 1 km i båda sidor: 1 m växelvis vart 4:e och 6:e varv 14 ggr - 1 m växelvis vart 4:e och 6:e varv 15 ggr - 1 m på
vart 6:e varv 13 ggr - 1 m på vart 6:e varv 14 ggr. = 56-58-60-62 m. När ärmen är 50-50-50-51 cm avmaskas 3 m 1 ggr
i båda sidor, sen 1 m i båda sidor tills ärmen är 56-57-59-60 cm. Till sist maskas 3 m av i båda sidor, sen rest. m på en
gång.
Montering: Sy axelsömmarna. Krage: Plocka upp på rundst nr 8 runt halsen. Börja till vänster om de 12 avmaskade
m mitt fram. Plocka upp runt halsen 1 m i varje m/v. Sticka 1 v rät från avigan och justera maskantalet till 84-84-88-88
m. Sticka 1 v rät från rätan. Sticka 1 km resår 2 am 2 rm och avsluta med 2 am 1 km. Sticka nu resår med rm på rm
och am på am med 1 km i var sida tills kragen är 20 cm, maska av i resår till en jämn och fin kant som inte stramar. Vik
halskanten dubbel utåt. Lägg halskantens högra del över den vänstra. Sy från rätsidan: de rätstickade m i höger sida
mot de avmaskade m mitt fram. Sy från avigsidan: de rätstickade m i vänster sida mot de avmaskade m mitt fram. Sy
i ärmarna, sy ärm och sidsömmarna.
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