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LÄS HELA 
MÖNSTRET  
INNAN DU  

BÖRJAR  
STICKASvart och vit tröja för dam och herr

Garn:    Karin (nystan à 50 g)
Garnåtgång:  Dam: 7 nystan svart, 1 nystan vitt  
   Herr: 9 nystan svart, 1 nystan vitt
Storlek:  Dam M (Herr L) – Generösa modeller
Stickor:  nr 8

BAKSTYCKE
Lägg upp 48 (52) m i svart garn på stickor nr 8 
och sticka 9 (11) cm resår, 1 r, 1 a. Övergå till 
slät stickning och sticka 43 (60) cm. Maska av för 
ärmhål 6 m i var sida och fortsätt sticka tills  
arbetet mäter 63 (82) cm. Sätt de mittersta 12 (14) 
m på en tråd och sticka var sida för sig. Maska av 
ytterligare 1 + 1 m i var sida mot halsringningen 
vartannat varv. Maska av från yttersidan för axeln.

FRAMSTYCKE
Lägg upp 48 (52) m på stickor nr 8 och sticka 
resår, 1 r, 1 a, 9  (11) cm. Övergå till slätstickning 
och sticka 24 (26) m svart och 24 (26) m vitt. Vid 
övergång mellan svart och vitt, sno trådarna, så 
det blir snyggt. Efter 25 (27) cm byt och sticka vitt 
över svart och svart över vitt. 

Vid 43 (60) cm maska av 6 m i var sida för ärmhå-
let. Vid 54 (63) cm sätt de mittersta 10 (12) m på 
en tråd och sticka var sida för sig. Maska av ytter-
ligare 2, 1, 1, 1 vartannat varv mot halsringningen. 
Maska av för axeln från utsidan.

ÄRMAR
Lägg upp 29 (33) m med svart garn och sticka 
resår 1 r, 1 a i 10 cm. Övergå till slätstickning  
och sticka 10 cm. Öka vart 4:e varv 1 m i var sida 
8 ggr. Vid 43 (62) cm börja att minska 1 m i var 
sida vartannat varv tills 29 (33) m återstår. Maska 
av ärmen.

MONTERING
Sy ihop ena axelsömmen med masksöm. Plocka 
upp ca 67 m runt halsringningen inkl maskorna 
som sitter på trådar. Sticka resår i ca 18 (5) cm. 
Maska av löst. Sy andra axelsömmen och kragen. 
Sy ihop sidsömmarna och ärmsömmarna och 
montera in ärmarna. 


