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Tröjor
Storlek: Barn: 2(4)6(8)10(12) - ((Dam: S(M)L)) - Herr: S(M)L
Övervidd: 68(74)78(84)90(94) - ((100(106)112)) - 106(112)120 cm
Längd: 36(40)44(48)53(56) - ((60(62)64)) - 65(66(68) cm
Ärmlängd: 26(30)33(36(40)44 - ((52(54)56)) - 60(62(63) cm
Garnåtgång:
Bottenfärg: barn färg 11:2-(2)-3-(3)-4-(4), Färg 1:barn färg 46: 1-(1)-1-(1)1-(1), Färg 2 barn färg 44: 1-(1)-1-(1)1-(1) nyst. á 100 g
		
Bottenfärg: dam färg 143: (( 4-(5)-5)), Färg 1: dam färg 43:((2-(2)-2)), Färg 2 dam färg 46:((2-(2)-2)) nyst. á 100 g
		
Bottenfärg:herr färg 155: 5-(5)-6, Färg 1:herr färg 48 2-(2)-2, Färg 2: herr färg 44: 2-(3)-3 nyst. á 100 g
Rundstickor: 60 eller 80 cm 4 mm och 5 mm. Ev. raka jumperstickor nr 5
Masktäthet: 18 m och 22 v slätstickning = 10 x 10 cm
Kontrollera masktätheten noga. Om du får för få m, byt till tunnare stickor. Om du får för många maskor, byt till grövre stickor.
OBS!: Sno trådarna om varandra på avigsidan vid färgbyte. Kontrollera noga att mönstret inte drar ihop sig på avigan vid mönsterstickning.
Bak och framstycke: (Stickas i ett upp till ärmhålen).
Lägg på rundsticka nr 4 och färg 1 upp 120(132)140(148)160(168) - ((180(188)200)) - 188(200)216 m. Sticka runt i resårstickning 2 rm 2 am i 3(3)3(3)4(4)
- ((4(4)4)) - 4(5)5 cm. Byt till rundsticka nr 5 och färg 2. Sticka slätstickning i 2 varv. Öka på 1:a varvet jämnt fördelat 0(0)4(2)2(0) - ((0(4)4)) - 4(4)0 m.
Sticka in Bård I enl. diagrammet. (varv 1-4). Sticka ytterligare 2 varv med färg 2. Byt till bottenfärg och fortsätt sticka runt i slätstickning tills arbetet är
20(23)26(29)33-34 - ((37-(38)-39)) - 40-(40)41 cm delas arbetet i två lika delar för fram och bakstycke som stickas färdiga var för sig = 60(66)72(75)81(84)((90(96)102)) - 96(102)108 m till var del.
Bakstycke: Sticka över bakstyckets maskor fram och tillbaka med bottenfg. Sticka 1 v och minska för ärmhål i båda sidor på vartannat varv, för storlek 2
till 12 år: 3,1,1 m. För storlek dam och herr: 3,2,1 m = 50(56)62(65)71(74) - ((80(86)92)) - 96(92)98 m. Byt till färg 2 och sticka 1 v slätstickning. Justera
maskantalet till 48(54)60(66)72(72) - ((78(84)90)) - 90(96)102 m. Sticka in mönster enl. diagrammet, börja på varv 1. Räkna själv fram var i mönstret du
ska börja, utgå från mittmaskan. OBS! på storlek 2,4 och 6 år stickas endast varv 7 till 17 (stjärnan). När diagrammet är klart, stickas resten av arbetet
med färg 2. Fortsätt rakt upp tills ärmhålet är 14(15)16(17)18(20) - ((21(22)23)) - 23(24)25 cm. Maska av de mittersta 16(18)20(22)24(24) - ((26(28)30))
- 30(32)34 m för nacken. Sticka var sida för sig. Minska för nacken ytterligare 1,1 m. Samtidigt maskas av för axeln med 6,6(7,7)8,8(9,9)10,10(10,10) ((11,11(12,12)13,13)) - 13,13(14,14)15,15 m. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Sticka lika bakstycket tills ärmhålet mäter 11(12)13(14)15(17) - ((17(18)19)) - 19(20)21 cm och maska av för halsen de mttersta
10(12)14(16)18(18) - ((16(18)20)) - 20(22)24 m. Sticka var sida för sig och minska för halsen ytterligare: för 2 till 12 år 3,1,1 m, för dam och herr 3,2,1,1
m. Maska av för axlarna på samma längd och på samma sätt som på bakstycket.
Ärmar: Lägg med färg 1 och stickor 4 upp 34(34)36(36)38(40) - ((48(52)54)) - 58(58)60 m och sticka resår som på bakstycket. Byt till färg 2 och sticka 2
varv slätstickning. Öka på 1.a varvet 2(2)0(0)4(2) - ((0(4)2)) - 2(2)0 m och sticka sen in Bård I enligt diagrammet. Öka i var sida innanför 1 m i båda sidor:
1 m vart 4.e varv 11(12)14(16)17(18) ggr ((1 m växelvis vart 4:e och 6.e varv 17 ggr (1 m vart
6:e varv 15 ggr) 1 m vart 6:e varv 17 ggr)) - 1 m
växelvis vart 6.e och 8:e varv 15 ggr (1 m växelvis
vart 6.e och 8:e varv 16 ggr ) 1 m vart 6.e varv 18
ggr. När ärmen är 23(27)30(33)37(41) - ((49(51)56))
- 57(59)60 cm avmaskas i båda sidor: 2 till 12 år:
3,1,1 m. Dam och herr: 3,2,1 m. Maska av de resterande maskorna på en gång.
Montering: Fäst lösa trådar på avigan. Lägg
delarna mellan fuktiga dukaar i rätt storlek och låt
torka, eller pressa försiktigt under fuktig pressduk.
Sy höger axelsömmen. Plocka med st nr 4 och
färg 1 upp 1 maska i varje maska/varv. Sticka reår
2rm,2am och minska på 1.a varvet var 6:e maska.
Sticka resår i 5(5)5(5)6(6) - ((8(8)8)) - 8(8)8 cm.
Maska av löst i resår. Sy ihop den vänstra axelsömmen och kragen. Låt kragen ”stå” upp eller vik ner
dubbelt mot avigan och sy till med några stygn. Sy
i ärmarna och sy ärmsömmarna.
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