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STORLEK:  
plaggets bystmått a) 104 cm b) 114 cm c) 122 cm d) 132 cm
Storlek: a) 36-38 b) 40-42 c) 44-46 d) 48-50
Modellen på bilden har på sig en  
tröja i storlek-a) 36-38

MATERIAL:
SETA-MOHAIR:  
a) 16 b) 17 c) 19 d) 20 nystan i färg nr 314

Stickor  
2,5 och 3,5mm

Maskor
1x1 resårstickning 
slätst - slätstickning 
mönsterstickning (se instruktionerna nedan)

Mönsterstickning:
Rad 1: Räta maskor
Rad 2: Aviga maskor
Rad 3: 1 am, *1 am, lyft 1 m avigt*; upprepa från * till * till slutet av raden, avsluta med 1 am
Rad 4: 1 am, *1 rm, 1 am*; upprepa från * till * till slutet av raden, avsluta med 1 am
Upprepa dessa 4 rader för att skapa mönstret.

MASKTÄTHET
Med 3,5 mm stickor och slätstickning:
25 m och 30 rader = 10 x 10 cm
Med 3,5 stickor och mönsterstickning:
25 m och 38 rader = 10 x 10 cm

BAKSTYCKE
Använd 3,5 mm stickor och lägg upp a) 130 b) 142 c) 152 d) 166 m.
Sticka 1x1 resårstickning tills arbetet mäter 3 cm, byt sen till 3,5 mm stickor och fortsätt 
sticka slätst.
När arbetet mäter 38 cm ska du börja sticka mönsterstickning.
Ärmhål: När bakstycket mäter 41 cm ska du maska av 7 m på båda kanterna. Minska sen 1 
m (2 am tills) på båda kanterna (2 m in) på alla raderna du stickar på rätsidan: 
a) 36 gånger: [44 m] 
b) 38 gånger: [52 m] 
c) 40 gånger: [58 m] 
d) 42 gånger: [68 m] 
När bakstycket mäter a) 60 cm b) 61 cm c) 62 cm d) 63 cm, ska du lyfta över maskorna på 
en maskhållare.

FRAMSTYCKE 
Sticka på samma sätt som bakstycket.
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ÄRMAR
Använd 2,5 mm stickor och lägg upp a) 60 b) 62 c) 65 d) 67 m.
Sticka 1x1 resårstickning tills arbetet mäter 3 cm, byt sen till 3,5 mm stickor och sticka 
slätst. Öka med a) 60 b) 62 c) 65 d) 67 m jämnt fördelat på den första raden: [a) 120 b) 124 c) 
130 d) 134 m]
När ärmen mäter 18 cm ska du minska 1 m på båda kanterna (1 m in på raden), var sjätte 
rad: 9 gånger: [a) 102 b) 106 c) 112 d) 116 m]
När ärmen mäter 40 cm ska du börja sticka mönsterstickning.

Ärmhål: När ärmen mäter 43 cm ska du maska av 7 m på båda kanterna. Minska sen 1 m (2 
am tills) på båda kanterna (2 m in) på alla raderna du stickar på rätsidan: 
a) 36 gånger: [16 m] 
b) 38 gånger: [16 m] 
c) 40 gånger: [18 m] 
d) 42 gånger: [18 m]
När ärmen mäter a) 62 cm b) 63 cm c) 64 cm d) 65 cm, ska du lyfta över maskorna på en 
maskhållare.
Sticka den andra ärmen på samma sätt.

MONTERING
Krage: Lyft över a) 44 b) 52 c) 58 d) 68 m från den maskhållare som håller bakstycket, till 
3,5 mm stickor; lyft över a) 16 b) 16 c) 18 d) 18 m från maskhållaren som håller den ena 
ärmen till samma sticka; lyft över a) 44 b) 52 c) 58 d) 68 m från maskhållaren som håller 
framstycket till samma sticka; lyft över a) 16 b) 16 c) 18 d) 18 m från maskhållaren som håller 
den andra ärmen till samma sticka: totalt a) 120 b) 136 c) 152 d) 172 m.
Sticka mönsterstickning. 
När kragen är 4 cm och du är på Rad 3 i mönsterstickningen ska du sticka slätst tills hela 
kragen är 8 cm; maska av löst.
Sy kragsömmen. Vik kragen på mitten och sy fast den med sidsöm på insidan.
Använd sidsöm och sy 4 raglansömmar.
Sy ihop sidorna och ärmarna med efterstygn.
Blocka alla sömmarna försiktigt på avigsidan med hjälp av ånga.


