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Vill du se mer av vår design? 
Titta på Internet
www.garngrossisten.seGrårandig tröja med rund eller V-ringad hals

Design & beskrivning Ingrid Åhman
Storlek:  2-(4)-6-(8)-10-(12) år
Övervidd:  66-(74)-78-(84)-90-(94) cm
Längd:   36-(40)-44-(48)-53-(56) cm
Ärmlängd:  26-(30)-34-(38)-40-(44) cm
Garnåtgång:  2-(2)-3-(4)-5-(6) nyst. färg 303 ljusgrå
  1 nyst. i samtl. storlekar i färg 327 koksgrå
  1-(2)-2-(3)-3-(4) nyst. färg 302 vit
  1 nyst. i samtl. storlekar i färg 301 svart
Stickor: 3½ och 4 mm. Rundsticka 3½, 40 eller 60 längd.
Masktäthet: 21 m och 28 varv slätstickning = 10 x 10 cm.  
Kontrollera masktätheten noga. Får du för många maskor, byt till grövre stickor. Får du för få maskor, byt till tunnare 
stickor.
Kantmaska. Km: 1:a och sista m stickas rät. Är ej inräknad i mönstret.
Randning: Svart 2 varv -* Vit 4 varv- Koksgrå 4 varv- Ljusgrå 4 cm - Vit 4 cm –Svart 2 varv – Ljusgrå 3 cm –Koksgrå 
4 varv * Upprepa *-* hela arbetet 

Bakstycke: Lägg på st nr 3½ och svart garn upp 72-(80)-84-(88)-96-(100) m. Sticka resårst. 2 am 2 rm innanför km. 
1.a varvet = avigsidan. Sticka 1 varv. byt till ljusgrått garn och sticka tills resåren är 4-(5)-6-(6)-6-(6) cm. Byt till st nr 
4 och slätstickning utom över de yttersta 16-(16)-16-(20)-20-(20) m i var sida som stickas i resårst 2 rm 2 am hela 
arbetet. Sticka randning enl. ovan. När arbetet mäter 21-(24)-26-(28)-31-(33) cm, maskas av för ärmhål i var sida 
på vartannat varv med 3,1,1-(3,1,1)-3,1,1-(3,2,1)-3,2,1-(3,2,1) m. Sticka tills arb. mäter 34-(38)-42-(46)-51-(54) cm. 
Maska av för nacken de mittersta 20-(24)-26-(28)-30-(32) m. Sticka klart var sida för sig och maska av ytterligare 1 m 
2 ggr mot nacken vartannat varv. När arb. mäter 36-(40)-44-(48)-53-(56) cm, maskas axelns maskor av. Andra sidan 
stickas lika men åt motsatt håll.
Framstycke: 
V-ringning: Lägg upp och sticka som för bakstycket till och med sista int. för ärmhålet. Nu delas arbetet i 2 lika delar 
för V-ringningen. Vänster sida: *sticka tills 5 m återstår, 2 rm tills, 3 rm*. Sätt rest m på en avmaskningsnål och låt 
vila. Upprepa *-* vart 4:e varv ytterligare 1-(1)-1-(2)-2-(2) ggr. Därefter vartannat varv tills det återstår 19-(21)-22-(22)-
25-(26) m. När arbetet mäter 36-(40)-44-(48)-53-(56) cm maskas axelns maskor av. Andra sidan stickas lika men åt 
motsatt håll. 
Rund halsringning: Sticka som på bakstycket tills arbetet mäter 31-(35)-38-(42)-46-(49) cm. Maska av de mittersta 
14-(18)-20-(22)-24-(26) m. sticka klar var sida för sig och maska av mot halsen på vartannat varv ytterligare 2,1,1,1 m. 
Maska av axelns maskor när arbetet mäter 36-(40)-44-(48)-53-(56) cm. Andra sidan stickas lika men åt motsatt håll.
Ärmar: Lägg på st nr 3½ och svart garn upp 38-(46)-46-(50-)50-(54) m. Sticka resår 2 am 2 rm innanför km, i 1 varv. 
Byt till ljusgrått garn och sticka till resåren är 5-(5)-5-(6)-6-(6) cm. Byt till st 4 och slätstickning. Öka på 1:a varvet 1 m i 
var sida och sticka randning: 2 varv Svart- 6 varv Vit – 4 varv Ljusgrått – 8 varv Vit – 2 varv Svart. Sticka sen klart arb. 
med ljusgrått garn. Samtidigt ökas 1 m i var sida vart 6:e varv tills det finns 62-(66)-70-(76)-82-(86) m på stickan. När 
arb. mäter 26-(30)-34-(38)-40-(44) cm maskas av för ärmhål i båda sidor vartannat varv 3,1,1-(3,1,1)-3,1,1-(3,2,1)-3-
,2,1-(3,2,1) m. Sticka 2 varv. Maska av rest m.
Montering och halskant: Lägg delarna mellan fuktiga dukar och låt torka. 
V-ringning: Sy ihop axelsömmarna. Plocka med rundst 3½ och svart garn upp 1 m i varje maska och varv. Hoppa över 
var 5:e maska. Börja vid Vet i höger sida från rätsidan. Sticka resårst. 2 rm 2 am i 2 cm. Maska av i resår. Lägg hals-
kanten omlott i v-ringningen och sy ner kanterna. Sy i ärmarna. Sy ärm och sidsömmar.
Rund halsringning: Sy ihop höger axel. Plocka med st nr 3½ och svart garn, från rätsidan upp 1 m i varje maska och 
varv. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Maska av i resår. Sy ihop vänster axel och halskant. Sy i ärmarna. Sy ärm och 
sidsömmar.


