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Garn: Julia
Garnåtgång: 8 (9) 10 (11) nystan à 50 g
			
4 (5) 5 (6) härvor à 100 g
Storlek: S (M) L (XL)
Stickor: nr 4½
Design & beskrivning: Margita Thörnström
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Stickad damtröja med volang

MONTERING
Pressa lätt. Sy ihop tröjan, fäst alla trådar. Sy i knappar.
KRAGEN
Lägg upp 220 (224) 228 (232) m på stickor 4½. Sticka 3 r, 1 a varvet ut. Nästa varv 3 a,
1 r. Fortsätt tills arbetet mäter 3 cm. Nästa varv (från rätsidan) sticka 1 öhpt, 1 a, 1 öhpt,
1 a varvet ut. Sticka 1 rätt varv. Maska av. Fäst alla trådar.
Sy på kragen där de 6 r m slutar och runt halsen, nacken, halsen, framkanten.
Fäst alla trådar.

Sticka nu ragglan. Tag ihop 2 m tills. innanför de tre yttersta m,och tag ihop 2 m tills. när det
finns 5 m kvar. Nästa varv avigt. Sticka tills arbetet mäter (49) 51 (53) 55 cm. Maska av.
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ÄRMARNA
Lägg upp 45 (49) 51 (56) m på stickor nr 4½. Sticka 5 r varv, öka 1 m i var sida efter 5 cm,
totalt 14 (14) 16 (16) ggr. När ärmen mäter 49 (49) 50 (50) cm, eller önskad längd, maska av i
var sida 3, 2 (3, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 2) m för ärmhålet. Fortsätt med ragglan, minska 1 m i var sida
och innanför 3 m och i 3 r m i slutet. Sticka tills arbetet är lika långt som bakstycket. Maska
av resterande maskor. Sticka en ärm till.
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(84–88 cm)
(92–96 cm)
(100–109 cm)
(110–116 cm)
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Bystvidd: S
M
L
XL

–5

HÖGER FRAMSTYCKE
Lägg upp och sticka som vänster framstycke men åt motsatt håll, och utan knapphål.
Glöm inte den rätstickade kanten med 6 r m.
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När arbetet mäter 30 (30) 34 (34) cm avmaskas för ärmhålet 3, 2 (3, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 2) m.
Minska ragglan som på bakstycket och minska för halsen innanför 1 m, 2 tills. Sticka tills det
finns 12 (15) 18 (21) m kvar. Maska av resterande maskor.

–4

Knapphål: görs över 2 m, och innanför 2 m. Det första görs 2 cm från volangen och sedan
5–6 knapphål jämt fördelat över framkanten.
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VÄNSTER FRAMSTYCKE
Lägg upp 112 (116) 120 (136) m på stickor nr 4½. Sticka som bakstycket. Sticka rakt i 28 (30)
32 (34) cm. Och samtidigt stickas de yttre 6 m i räta maskor hela arbetet igenom (knappkant).

28 – 30 – 32 – 34

Nästa varv, sticka ett rätt varv från avigan. Sticka rakt i 30 (30) 34 (34) cm.
Avmaska för ärmhålet 3, 2 (3, 2) 3, 2, 2 (3, 2, 2) i var sida.

30 – 30 – 34 – 34

På nästa varv (rätsidan) gör 1 a, 1 öhpt varvet ut, (öhpt = lyft 1:a m, 2 tills, drag den lyfta
m över), avsluta med 1 r.

49 – 51 – 53 – 55

BAKSTYCKET
Lägg upp 196 (204) 212 (228) m på stickor 4½ och sticka 3 r, 1 a varvet ut.
På nästa varv 3 a, 1 r varvet ut. Sticka dessa varv i 3 cm.

