Randig pojktröja med V-ringning
TILDA Limited Edition, 50% bomull, 50% akryl
(Obs färgerna i Tilda Limited Edition finns bara under en begränsag tid)
___________________________________________________________________________
Storlek:
2
(4)
6
(8)
10 (12) år
Bröstvidd: (pers) 56 (58) 60 (64) 68 (76) cm
Bröstvidd: (pl) 66 (70) 74 (80) 86 (94) cm
Hel längd:
34 (38) 42 (46) 50 (56) cm
Ärmlängd:
25 (28) 33 (37) 40 (45) cm
Garnåtgång:
3
(3)
4
(4)
5
(5)
n.fg 1 ljusgrön 815
1
(2)
2
(2)
3
(3)
n.fg 2 ljusaprikos 813
1
(1)
1
(2)
2
(2)
n.fg 3 ljuslila818
i TILDA LIMITED EDITION
Stickor:
Svarta Fåret 3 och 3½ mm
___________________________________________________________________________
Masktäthet: 26 m och 35 v slätst på st 3½ = 10 cm. OBS! Kontrollera masktätheten noga. Stickar du för fast,
byt till grövre stickor. Stickar du för löst, byt till finare stickor. Stämmer inte masktätheten får plagget fel
storlek och angiven garnåtgång kan ändras.
___________________________________________________________________________
Kantm = den yttersta m i var sida som stickas rät alla v.
TRÖJA (läs igenom hela beskrivningen innan du börjar sticka).
Bakstycke: Lägg upp 86 (90) 94 (102) 110 (122) m med fg 1 på st 3 och sticka resår: 1 kantm, X 2 rm, 2 am
X, upprepa X – X och sluta med 1 kantm. Sticka resår i 4 cm. Öka 1 (3) 3 (3) 3 (1) m på sista resårv = 87
(93) 97 (105) 113 (123) m. Byt till st 3½ och sticka slätst och randning enl följ, siffror inom parentes gäller
de 3 största storl:
2 v fg 2, 2 v fg 1,
5 (6) cm fg 2,
2 v fg 1, 2 v fg 3, 2 v fg 2,
5 (6) cm fg 1,
2 v fg 2, 2 v fg 1, 2 v fg 3,
3 (4) cm fg 2, 3 (4) cm fg 1, 3 (4) cm fg 3,
2 v fg 2, 2 v fg 3,
2 (3) cm fg 1, 2 (3) cm fg 3,
2 v fg 1, 2 v fg 2,
resten av arb stickas i fg 1.
OBS! När arb mäter 18 (21) 24 (27) 30 (35) cm avm 4-2-1 (4-2-2) 4-2-2 (4-3-2) 4-3-2 (5-3-2) m för ärmhål
i var sida vartannat v. När arb mäter 33 (37) 41 (45) 49 (55) cm avm de mittersta 25 (27) 29 (33) 35 (37) m
för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterl 3 m (alla storl) mot nacken. När arb mäter 34 (38) 42 (46)
50 (56) cm avm axelns 21 (22) 23 (24) 27 (30) m.
Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.
Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arb mäter 23 (26) 29 (32) 35 (39) cm (glöm
ej ärmhålsavm). Maska av den mittersta m för V-ringningen och sticka var sida för sig. Minska 1 m vid
V-ringningen innanför 1 kantm vartannat v från räts. Vänster sida: sticka 2 rm tills. Höger sida: lyft 1 m, 1
rm, drag den lyfta m över. Minska tills det finns 21 (22) 23 (24) 27 (30) m kvar som avm när arb mäter 34
(38) 42 (46) 50 (56) cm.
Ärmar: Lägg upp 50 (50) 54 (54) 58 (58) m med fg 1 på st 3 och sticka resår: 1 kantm X 2 rm, 2 am X,
upprepa X – X och sluta med 1 kantm. Sticka resår i 4 cm. Öka 6 (6) 2 (2) 0 (0) m på sista resårv. Byt till st
3½ och sticka slätst och randning enl följ:
KOPIERING FÖRBJUDEN!

2 v fg 2, 2 v fg 1, 2 v fg 3,
4 (5) cm fg 2,
4 (5) cm fg 1,
4 (5) cm fg 3,
2 v fg 2, 2 v fg 3,
2 (3) cm fg 1,
2 (3) cm fg 3,
2 v fg 1, 2 v fg 2,
resten av ärmen stickas i fg 1.
OBS! Öka 1 m i var sida innanför kantm efter resåren genom att ta tråden mellan m, vrid den och sticka 1
rm. Öka på detta sätt med 1½ cm:s mellanrum tills det finns 84 (88) 94 (100) 104 (110) m på stickan. När
arb mäter 25 (28) 33 (37) 40 (45) cm avm 4-2-1 (4-2-2) 4-2-2 (4-3-2) 4-3-2 (5-3-2) m för ärmhål i var sida.
Avm därefter rest m ej för fast.
MONTERING
Sy ihop höger axelsöm.
Halskant: Plocka med fg 1 och st 3 upp 1 m i varje v och m runt halsringningen samt plocka 1 m mitt i
V:et. Sticka resår 2 rm, 2 am och fördela maskantalet så att m mitt i V blir rät från räts och 2 am på var
sida. Minska 1 m på var sida om mittm vartannat v (från räts) genom att sticka 2 m tills. Sticka resår i 3 cm.
Maska av i resår och minska även på avm varvet.
Sy ihop vänster axelsöm och halskanten. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna. Använd kantm till
sömsmån. Lägg plagget mellan fuktiga dukar enligt mått och låt torka.
Design och beskrivning:
SVARTA FÅRET AB
Tel: 031-99 65 90
www.svartafaret.se
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