
Freja, 100% akryl
Garnalternativ: Ulrika, 100% superwash ull                                   
       Matilda, 100% merceriserad bomull
                           Soft Lama, 100% baby lama
       Svarta Fårets 3-tr ullgarn, 100% ull

Storlek:                   S      (M)        L      (XL)           
Garnåtgång:           10    (11)      12     (13) nystan, fg 268
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0           1           2           3           4           5           6           7           8           9          10         11         12         13         14          15          16         17         18        19
Copyright © Svarta Fåret

= 1 rm på räts, 1 am på avigs
= 1 am på räts, 1 rm på avigs
= sticka 2:a maskan rät framför 1:a m, sticka 1:a m rät, släpp bägge maskorna samtidigt
   eller sätt 1 m på hjälpst  framför arbetet, sticka 1 rm, sticka hjälpst m rät
= sticka 2:a maskan rät bakom 1:a m, sticka 1:a m rät, släpp bägge maskorna samtidigt
   eller sätt 1 m på hjälpst bakom arbetet, sticka 1 rm, sticka hjälpst m rät

Upprepa

Upprepa

L             (XL)                    S       (M)  Börja här

(M) (XL)  Ärm
  S     L   

Diagrammet visar alla varv.

Mittmaska



Herrtröja
FREJA, 100 % akryl 
2106

Storlek:     S      (M)    L     (XL)
Plaggets mått,
Övervidd:     114  (118)  126  (134) cm
Hel längd:     68    (70)    72    (74)   cm
Garnåtgång:    10    (11)   12     (13)   n.fg 268 (blå)  

Stickor:    Svarta Fåret 3½ och 4 mm 
Rundsticka:     Svarta Fåret 3½, 60 cm
Tillbehör:  2 knappar

Masktäthet: 23 m mönsterstickning på stickor 4 = 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 
mått och angiven garnåtgång kan ändras.

Kantmaska (kantm): Den yttersta m i var sida stickas räta alla v och ingår ej diagrammet.

TRÖJA 
Bakstycke: Lägg upp 130 (134) 142 (150) m på st 3½ och sticka resår 2 rm, 2 am innanför 1 kantm i var sida, 
1:a v = avigs. Sticka resår i 5 (5) 6 (6) cm. Öka 1 (3) 3 (5) m på sista resårv = 131 (137) 145 (155) m. Byt till st 
4 och sticka mönster enl diagrammet. Börja vid pil för resp storlek och upprepa mönsterrapporten. Sluta v lika 
som det börjar. När arb mäter 46 (47) 48 (49) cm avm 2 m i var sida förmarkering av ärmhål = 127 (133) 141 
(151) m. Då arb mäter 67 (69) 71 (73) cm avm de mittersta 37 (39) 41 (43) m för nacken och var sida stickas 
för sig. Maska av ytterligare 2 m mot nacken = 43 (45) 48 (52) m kvar för axel som avm när arb mäter 68 (70) 
72 (74) cm. Sticka den andra sidan lika men åt motsatt håll.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika som bakstycket. Börja mönstret i sidan lika som bakstycket. Vid 43 (44) 
45 (46) cm avm de mittersta 25 (27) 29 (29) m för sprundet och var sida stickas för sig. OBS! När arb mäter 
46 (47) 48 (49) cm avm för ärmhål lika som bakstycket. När sprundet mäter 3 cm minskas 1 m i framkanten 
innanför kantm genom att sticka ihop 2 m. Minska med ca 1½ cm:s mellanrum 8 (8) 8 (9) ggr = 43 (45) 48 (52) 
m kvar för axel som avm vid samma längd som bakstycket. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

Ärm: Lägg upp 54 (54) 58 (58) m på st 3½ och sticka resår 2 rm, 2 am innanför 1 kantm i var sida, 1:a v = 
avigs. Sticka resår i 5 (5) 6 (6) cm. Öka 2 (2) 4 (4) m jämnt fördelat över sista resårv = 56 (56) 62 (62) m. Byt 
till st 4 och sticka mönster enl diagrammet. Börja vid pil för resp storlek och upprepa mönsterrapporten. Sluta v 
lika som det börjar. När arb mäter 7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm genom att ta tråden mellan m, vrid 
den och sticka 1 rm. Upprepa denna ökning med ca 1½ cm:s mellanrum tills det finns 104 (108) 112 (116) m. 
Lägg ökningarna tätare mot slutet om det behövs och sticka ökningarna efterhand i mönster När arb mäter 46 
(47) 48 (49) cm, eller önskad längd, avm 2 m i var sida som markering för ärmhål. Avm därefter rest m på en 
gång (rakt avm ärm).
 
Läs igenom beskrivningen till kragen innan arb påbörjas!
Krage: Sy axelsömmarna. Börja nedtill vid sprundet på höger sida från räts och plocka med rundsticka 3½ upp 
164 (168) 172 (176) m längs höger halskant, nacken och vänster framkant ned till sprundet. Sticka 1 kantm, 
resår 2 am, 2 rm, sluta med 2 am = avigs, (v börjar och slutar med 2 rm innanför kantm från räts). Sticka till 12 
m återstår på v, lägg tråden mellan stickorna mot dig och lyft över nästa m till höger sticka. Lägg tillbaka tråden 
bakom arb och sätt tillbaka m på vänster sticka (för att undvika hål i arb vid vändningen), vänd och sticka v 
tillbaka tills det återstår 12 m på nästa v. Vänd och sticka tills det återstår 6 m till nästa vändning. Fortsätt på 
detta sätt att vända med 6 m innan nästa vändning tills vändningarna möts på mitten. OBS! Samtidigt på det 
4:e varvet ökas över varje axel och på 2 ställen längs nacken med jämna enl följ: Sticka 1 rm i främre och 1 rm 

i bakre maskbågen i var och en av de 4 följ m med början i en rät ribba = 8 ökade m, 16 ökade m på varvet = 
180 (184) 188 (192) m. När kragen mäter 9 (10) 11 (11) cm från sprundet görs 2 knapphål i vänster sida genom 
att maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Gör det första knapphålen efter 3 m (i den första 
aviga ribban) och det andra i nästnästa aviga ribba (efter 11 m). När kragen mäter ca 11 (12) 13 (13) cm avm 
alla m i resår ej för fast. OBS! Maska av från kragens räts (när kragen är nedvikt).

MONTERING
Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy sid-och ärmsömmarna. Lägg kragen omlott vid sprundet och sy till det. Sy i 2 
knappar. Lägg plagget enligt mått, täck med fuktig duk och låt torka.
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TIPS OCH RÅD NÄR DU STICKAT FÄRDIGT:
- Spara en banderoll för ev reklamation
- Följ noga tvättrådet på banderollen
- Tvättpåse rekommenderas vid maskintvätt
- Torka alltid plagget liggande
- Handstickade plagg ska förvaras liggande
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