
2504

 
Kilimanjaro, 70% bomull, 30% ull 
Storlek:           4    (6)    8    (10)   12   år
Garnåtgång:  9   (10)  11   (12)   13   n.fg 301, 305, 312

2510

 
Freja Denim, 100% akryl
Storlek:           4    (6)    8    (10)   12   år
Garnåtgång:  5    (6)    7     (8)    9  n.fg 607 & 603 + 1 n.fg 05 Freja 



Strukturstickad tröja med V-hals
FREJA DENIM, 100% akryl
2510

Storlek: 4 (6) 8 (10) 12 år
Plaggets mått,
Bröstvidd:  66 (70) 74 (80) 88 cm
Hel längd: 42 (45) 48 (51) 54 cm
Ärmlängd: 28 (31) 34 (37) 40 cm 
Garnåtgång: 1 (1) 2 (2) 3 n.fg 1 (mörkblå denim 603)
 4 (5) 5 (6) 6 n fg 2 (ljusblå denim 607)
 1 (1) 1 (1) 1 n fg 3 (oblekt 05) FREJA

Stickor: Svarta Fåret 4 mm.
Rundstickor: Svarta Fåret 3½ mm, 60 cm

Masktäthet: 21 m och 29 v strukturstickning på st 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.

OBS! Den yttersta m i var sida = kantm stickas rät alla v.

Strukturstickning:
Varv 1, rätsidan: rm
Varv 2, avigsidan: 1 am * 1 rm, 1 am * upprepa *-* varvet ut
Upprepa varv 1-2

TRÖJA
Bakstycke: Lägg upp 71 (75) 79 (87) 95 m på st 4 och fg 1. Sticka 1 rätt v (1:a  = avigsidan) och därefter strukturst enligt förklaring 
ovan innanför kantm. När arb mäter 7 (9) 11 (13) 15 cm byt till fg 2 och sticka med den till arb slut. När arb mäter 29 (31) 33 (35) 37 
cm görs 1 intagning (int) i var sida innanför de 2 yttersta m (1 strukturm + kantm) för ärmhålet. Int = i början av v: 2 m tillsammans 
rätt, i slutet av v: lyft 1 m, 1 rm, dra den lyfta m över den sista m. Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterl 3 (3) 3 (4) 4 ggr. När arb 
mäter 41 (44) 47 (50) 53 cm sätts de mittersta 25 (25) 27 (29) 29 m på en tråd för nacken och var sida stickas för sig. Avm 1 m på var 
sida om nacken. När arb mäter 42 (45) 48 (51) 54 cm avm rest m för axeln.

Framstycke: Lägg upp och sticka lika bakst. Samtidigt med 1:a int för ärmhålet avm den mittersta m för v-ringningen och var sida 
stickas för sig. Lägg på första v upp 1 m mot V-ringningen och sticka den rät alla v = kantm. På andra varvet från rätsidan görs 1 int 
innanför kantm. Int = se bakst. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 12 ggr och med 3 v:s mellanrum 1 (1) 2 (3) 3 ggr. När arb 
mäter 42 (45) 48 (51) 54 cm avm rest m för axeln.

Ärmar: Lägg upp 41 (43) 47 (49) 51 m med st 4 och fg 1. Sticka 1 rätt v (1:a  = avigsidan) och därefter strukturst enligt förklaring 
ovan innanför kantm. När arb mäter 3 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 3½ (3½) 3½ (3) 3½ cm:s mellanrum 
tills det finns 55 (59) 65 (69) 71 m på stickan. OBS! När arb mäter 5 (6) 6 (7) 7 cm byt till fg 2 och sticka med den till arb slut. När 
arb mäter 28 (31) 34 (37) 40 cm görs 1 int i var sida innanför de 2 yttersta m (1 strukturm + kantm) för ärmhålet. Int = se bakst. 
Upprepa intv med 1 v:s mellanrum ytterl 3 (3) 3 (4) 4 ggr. Maska av rest m elastiskt. 

MONTERING
Spänn ut delarna efter de angivna måtten. Fukta dem och låt dem torka. Sy ihop axlarna. V-ringning, börja mitt fram: Plocka från 
rätsidan med rundst 3½ och fg 3 upp 1 m i varje v hoppa över vart 5:e v utmed v-ringningen, ca 31 (31) 33 (35) 35 m runt nacken 
(maskorna på trådarna inräknade), 1 m i varje v hoppa över ca vart 5:e v längs nästa sida av v-ringningen. Sticka fram och tillbaka i 
resår 1 am, 1 rm och lägg på första v upp 1 m i var sida och sticka den rät alla v = kantm. Sticka upplockningsv + ytterl 1 v med fg 3, 
4 (4) 4 (6) 6 v med fg 1, 2 v med fg 3, 2 v med fg 2. Maska av elastiskt i resår med fg 2. Lägg kanterna omlott i v:et och sy fast dem. 
Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna, int mot int. Sy ihop sid- och ärmsömmar, använd kantm till sömsmån.
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Styling: Katarina Segerbrand
Foto: Ulla Alderin

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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