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MODEL CH-219 LINO 100%   
 
STORLEK: plaggets bystmått, a) 108 cm b) 118 cm c) 126 cm d) 136 cm 
Storlek:a) 36-38 b) 40-42 c) 44-48 d) 50-52. 
Modellen har på sig en tröja i storlek a) 36-38. 
 
MATERIEL 
LINO 100%: a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 nystan white färg 1 

a) 2 b) 2 c) 2 d) 2 nystan beige färg 7 

a) 2 b) 3 c) 3 d) 3 nystan blue färg 16 

a) 1 b) 2 c) 2 d) 2 nystan black färg 21 

 
Stickor  
6 mm   
 

Maskor 
Rätstickning  
Slätstickning  
 

MASKTÄTHET 
Var noga med att kontrollera masktätheten genom att sticka en provlapp. 
Måtten gäller efter man har blockat provlappen. 
Använd 1 garntråd och 6 mm stickor och sticka Slätstickning:  
13,5 m x 20 varv = 10 x 10 cm 

Använd 2 garntrådar och 6 mm stickor och sticka Slätstickning:  
13,5 m och 18 varv = 10 x 10 cm 

 
BAKSTYCKE 
Använd 1 tråd av färgen beige och lägg upp a) 74 m b) 80 m c) 86 m d) 92 m. 
Sticka 4 varv med Rätstickning och fortsätt sen med slätstickning. 
När arbetet mäter 6 cm, byt till färgen white. 
När arbetet mäter 12 cm, byt till färgen black. 
När arbetet mäter 20 cm, byt till färgen white och använd 2 garntrådar. 
När arbetet mäter 33 cm, byt till färgen beige och använd 2 garntrådar. 
Ärmhål: När arbetet mäter 43 cm, byt till färgen black och använd 2 trådar 
garn. Maska av på båda kanterna i början på varje varv: 
a) 1 gånger 3 m, 2 gånger 2 m, 3 gånger 1 m 

b) 1 gånger 3 m, 2 gånger 2 m, 4 gånger 1 m 

c) 1 gånger 3 m, 2 gånger 2 m, 5 gånger 1 m 

d) 1 gånger 3 m, 2 gånger 2 m, 6 gånger 1 m 

Du har nu: a) 54 m b) 58 m c) 62 m d) 66 m. 
När arbetet mäter 51 cm, byt till färgen blue och använd 1 garntråd. 
Halsringning: När arbetet mäter a) 18 cm b) 19 cm c) 20 cm d) 21 cm från där 
du började forma ärmhålen ska du på ett varv som stickas på rätsidan, maska 
av de mittersta a) 26 m b) 26 m c) 28 m d) 30 m  och fortsätta sticka var sida 
för sig. Maska av vid halsringningen i början på varvet som stickas på rätsidan: 
1 gånger 2 m. 
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Axelparti: När arbetet mäter a) 20 cm b) 21 cm c) 22 cm d) 23 cm från där du 
började forma ärmhålen ska du maska av de återstående a) 12 m b) 14 m c) 
15 m d) 16 m. 
Sticka färdigt den andra sidan på samma sätt. Vänd på all formning. 
 
FRAMSTYCKE 
Sticka på samma sätt som bakstycket tills det är 9 cm kvar till formningen av 
ärmhålen. 
Forma halsringningen: Dela arbetet i två lika stora delar och sticka sidorna 
separat genom att minska 3 m på båda sidorna av halsringningen på alla varv 
som stickas på rätsidan: 
a) 5 gånger 1 m, 5 gånger 2 m 

b) 5 gånger 1 m, 5 gånger 2 m 

c) 6 gånger 1 m, 5 gånger 2 m 

d) 7 gånger 1 m, 5 gånger 2 m 

Sticka färdigt den andra sidan på samma sätt. Vänd på all formning. 
 
ÄRMAR 

Använd 1 garntråd av färgen blue och lägg upp a) 32 m b) 34 m c) 36 m d) 40 
m. Sticka 4 varv med Rätstickning och fortsätt sen med Slätstickning . Öka på 
båda kanterna var 10de rad: 7 gånger 1 m. Du har nu: a) 46 m b) 48 m c) 50 m 
d) 54 m. 
Ärmkulle: När arbetet mäter 43 cm ska du maska av på båda kanterna i början 
på alla varv:  
a) 1 gånger 3 m, 1 gånger 2 m, 11 gånger 1 m 

b) 1 gånger 3 m, 1 gånger 2 m, 12 gånger 1 m 

c) 1 gånger 3 m, 1 gånger 2 m, 13 gånger 1 m 

d) 1 gånger 3 m, 1 gånger 2 m, 14 gånger 1 m 

När arbetet mäter a) 16 cm b) 17 cm c) 18 cm d) 19 cm från där du började 
forma ärmkullen ska du maska av de återstående a) 14 m b) 14 m c) 14 m d) 
16 m. 
Sticka den andra ärmen på samma sätt. 
 
MONTERING 
Hela plagget sys ihop med sidsöm. 
Sy den högra axelsömmen. 
Halsringning: Använd 1 garntråd av färgen blue och plocka upp alla m längs 
halsringningen: a) 90 m b) 94 m c) 98 m d) 102 m. Sticka 1 varv med 
Rätstickning och maska av alla m löst. 
Sy den vänstra axelsömmen. 
Sy fast ärmarna genom att först placera mitten av ärmkullen mot axelsömmen 
och början av formningen av ärmkullen mot början på formningen av ärmhålen.  
Sy ihop sidorna och ärmarna. 

 
Översättning: Lovisa Sjunnesson Johnsson 
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